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ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 
Nr 001/2017 

 

 

W ramach realizowanego projektu: "Wdrożenie przez PROMA Sp. z o.o. produkcji okładzin 
włóknisto-cementowych na rurach przewodowych dla rurociągów w terenach trudnych 
geologicznie z wykorzystaniem odpadów włókien szklanych" 
Projekt realizowany będzie w ramach poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego 
Inteligentny Rozwój 2014-2020 – Kredyt na innowacje technologiczne 

 

Zapraszamy wszystkie zainteresowane firmy do złożenia oferty na: 

Wykonanie w systemie zaprojektuj-wybuduj hali produkcyjnej dla w/w 
przedsięwzięcia . 

 
Zamawiający: 
Proma Sp. z o.o. 
Ul.Lubliniecka 10 
47-120 Zawadzkie 
 
Osoba kontaktowa ze strony zamawiającego: 
Zbigniew Kania – prezes zarządu, Tel 604 225 344 email: zbigniewkania@pro.onet.pl 

 
Miejsce realizacji zamówienia: 

budowa hali będzie realizowana na granicy działek 402/90 i 402/91 będących w posiadaniu 

Proma Sp. z o.o. zlokalizowanych w Zawadzkiem przy ul. Lublinieckiej 10. Oś nowej Hali 

prostopadła do osi aktualnie istniejących zabudowań hali produkcyjnej i magazynowej tworząc 
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układ budynków w kształcie litery U z ulokowanym w środku placem składowym. 

 
Przedmiot zamówienia: 
 
KODY CPV: 
71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego 
45000000-7 - Roboty budowlane 
 
 

Wykonanie projektu budowlanego, pozyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień oraz 

pozwoleń oraz budowa w systemie zaprojektuj-wybuduj Hali produkcyjnej o powierzchni 1600m2 

długość 50m, szerokość 32m, wysokość ok.8m. Hala dwunawowa o konstrukcji stalowej w całości 

przeznaczona na produkcję oraz technologicznie wymagane procesy sezonowania rur z 

okładziną włóknisto-cementową.  

 

Program Funkcjonalno-użytkowy udostępniony będzie podmiotom, które zgłoszą chęć 

uczestnictwa w konkursie.  

 

Termin wykonania zamówienia:  

Prace projektowe : Nie później niż do końca 2go kwartału 2017 

Prace budowlane: Nie później niż do końca 3go kwartału 2018 

 

Oferty na wykonanie projektu należy składać w formie pisemnej w siedzibie Spółki lub 

korespondencyjnie na adres Spółki.  

Wszelkich informacji nt realizowanego projektu i niezbędnych do przygotowania oferty i 

wykonania projektu można uzyskać u osoby kontaktowej: Zbigniew Kania Tel. 604 225 344 email 

Zbigniew.kania@proma.com.pl 

 

Termin składania ofert upływa dnia 15.02.2017 o godz. 15.00 

 Oferty złożone po tym terminie będą zwrócone do oferentów bez rozpatrywania. 
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Ocena ofert i decyzja co do wyboru najlepszej oferty nastąpi do dnia 20.02.2017. 

 

Warunkiem udziału w postępowaniu jest: 
- złożenie oferty 

- posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością na 

kwotę minimum 500.000zł 

 

Kryterium wyboru najlepszej oferty: 
1 - Cena: 75 pkt. 
Ocenie podlega cena łączna netto oferty.  Maksymalna punktacja dla oferty z najniższą ceną netto, tj. 75 
pkt. Kolejne oferty są oceniane proporcjonalnie do podanej ceny netto zgodnie ze wzorem: (Cena netto 
najniższa / cena netto danej oferty) * 75 pkt. 
 
   
2 – Termin wykonania zamówienia: 25 pkt. 
Łączny okres wykonania zamówienia. Maksymalna punktacja dla oferty z najkrótszym terminem 
wykonania zamówienia, tj. 25 pkt. Kolejne oferty są oceniane proporcjonalnie do podanego terminu 
wykonania zamówienia zgodnie ze wzorem: (najkrótszy termin wykonania zamówienia / termin wykonania 
zamówienia danej oferty) * 25 pkt. 
 
UWAGA 
Zamawiający wymaga w ofercie osobnego wycenienia wykonania projektu ujętego w cenie 
całkowitej oferty. 
 
MINIMALNY ZAKRES OFERTY 
- pełna nazwa i adres siedziby oferenta 
- okres realizacji zamówienia podany w dniach kalendarzowych licząc od dnia podpisania umowy 
na budowę obiektu w formule zaprojektuj-wybuduj  
- całkowita cena netto.  
- datę sporządzenia oferty 
- oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych 
- kopia polisy od odpowiedzialności cywilnej na kwotę min. 500 000 zł. 
 
 
INFORMACJA O ZAKAZIE POWIĄZAŃ 
 
Z udziału w postępowaniu wykluczeni są Wykonawcy powiązani osobowo i kapitałowo z 
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Zamawiającym, tym samym do udziału w postępowaniu Zamawiający dopuści podmioty, które 
złożą następujące oświadczenie w tym zakresie: 
— Wykonawca oświadcza, że nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez 
powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub 
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami 
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i 
przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub 
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 
 
WARUNKI ISTOTNEJ ZMIANY UMOWY: 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w umowie zawartej z wykonawcą, 
który zostanie wybrany w wyniku przeprowadzonego postępowania. Ewentualne zmiany zapisów 
umowy będą zawierane w formie pisemnego aneksu, a ponadto będą one mogły być 
wprowadzane z powodu: 
- wystąpienia uzasadnionych zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu zamówienia; 
- wystąpienia obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy; 
- wystąpienia okoliczności będących wynikiem działania siły wyższej; 
- zmiany istotnych regulacji prawnych; 
 
SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych 
 
 

Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oferty są po stronie oferenta. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do anulowania postępowania bez podania przyczyn bez 

prawa Oferentów do zwrotu kosztów poniesionych w związku z przygotowaniem oferty. 

 

Zapraszamy do kontaktu i składania ofert. 
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