Projekt „Uruchomienie produkcji seryjnej specjalistycznych nadwozi samochodowych – Innowacja procesowa”
jest współfinansowany w ramach: wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu,
wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju i usług, poddziałanie 1.6.2 –
dotacje dla innowacyjnych MŚP

Czarne Błoto 28.02.2017 rok

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczy: wyłonienie generalnego wykonawcy zadania: „Rozbudowa zakładu o halę
produkcyjno – montażową , halę magazynową ze spawalnią oraz o budynek socjalny wraz z
niezbędną infrastrukturą i parkingiem” realizowanego przez „Mrauto” Sp. z o.o.
współfinansowanego ze środków EFRR w ramach RPO , poddziałanie 1.6.2

Nr zapytania ofertowego : 001/MR/2017
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1. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM
Dane zamawiającego:
Mrauto Sp. z o.o.
Czarne Błoto 84 , 87-134 Zławieś Wielka
NIP: 956-21-21-995
KRS:
REGON: 871704933

Dane osoby kontaktowej:
Adam Skonecki , tel. 530 308 058 , adam.skonecki@mrauto.pl

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA OFERTOWEGO
Przedmiotem zapytania ofertowego jest wyłonienie generalnego wykonawcy na zadanie:
„Rozbudowa zakładu o halę produkcyjno – montażową , halę magazynową ze spawalnią oraz
o budynek socjalny wraz z niezbędną infrastrukturą i parkingiem” zgodnie z wykonanym
projektem budowlanym.

3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Wykonawca określi czas wykonania zadania, przy założeniu, że przewidywany termin
wykonania ww. zadania nie przekroczy 7 miesięcy , liczony od daty złożenia zamówienia przez
Zamawiającego.

4. MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Powyższe zadanie wykonywane będzie w siedzibie firmy , tj. Czarne Błoto 84 , 87-134 Zławieś
Wielka
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5. KRYTERIA WYBORU I SPOSÓB OCENY DOSTAWCY
a. Kryteria formalne dostawcy:
- wymagana kserokopia wpisu do ewidencji działalności lub aktualnego na dzień
składania oferty wpisu KRS
- oświadczenie o nie zaleganiu z podatkami
- oświadczenie o nie zaleganiu ze składkami ZUS
- posiadane doświadczenie w zakresie generalnego wykonania inwestycji budowlanych
co najmniej 3 robót w okresie ostatnich 5 lat
- Wykonawca będzie dysponować pracownikami posiadającymi uprawnienia do
kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno – budowlanej
- Wykonawca będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia oraz
posiada ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej działalności
W przypadku niespełnienia powyższych kryteriów formalnych lub dostarczenia oferty nie
zwierającej wymaganych elementów – oferta nie będzie rozpatrywana.

b. Kryteria cenowe i merytoryczne:
Lp.
1
2
3

Nazwa

Max ilość punktów

Cena

60

Termin realizacji zadania

30

Doświadczenie w zakresie GW

10
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Ilość punktów
przyznanych
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6. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na papierze firmowym oferenta lub
opatrzona pieczątką firmową. Powinna posiadać datę sporządzenia oraz być podpisana przez
osobę upoważnioną do reprezentowania oferenta.
a. Wykaz dokumentów do oferty:
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej
- oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu wymagań pkt. 5a
- kserokopia opłaconej polisy OC
b. Oferta powinna zawierać
- dokładny zakres / opis przewidzianych robót
- termin realizacji zamówienia
- całkowitą cenę ryczałtową wykonania przedmiotu umowy
- warunki / harmonogram płatności

7. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Ofertę należy dostarczyć osobiście , pocztą lub przez posłańca (liczy się data stempla
pocztowego lub nadania przesyłki) do siedziby firmy „Mrauto” Sp. z o.o. , Czarne Błoto 84 , 87134 Zławieś Wielka , lub przesłać na adres mailowy: adam.skonecki@mrauto.pl .

8. INFORMACJE DODATKOWE
a. wybrany Wykonawca zostanie powiadomiony o terminie i miejscu podpisania umowy
b. w przypadku złożenia oferty drogą elektroniczną i wyboru oferty jako
najkorzystniejszej oferent zostanie poproszony o złożenie dokumentów w formie
papierowej
c. przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć harmonogram
realizacji zadania oraz uprawnienia kierownika robót
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