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ZAPYTANIE OFERTOWE

na budowq hali produkcyjno-magazynowej

Przedsiqbiorstwo Produkcyjno Handlowo Uslngowe FOL-POL Jacek
Borowski z siedzibq w Kutnie przy ul. J6zef6w 22 realizuje projekt pt. ,,Wdro2enie
wynik6w prac B+R dotyczqcych innowacyjnej folii opakowaniowej", Wniosek o
dofinansowanie nr POIR,03,02.01-10-0010/18 w ramach podzialania 3,2.1 Badanie na
rynek Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwoj wsp6lfinansowanego ze Srodk6w
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

W zwiqzku z powy2szym zwracamy siq z pro6bq o przedstawienie oferty na
budowq hali produkcyjno-magazynowej w zakresie rob6t wyszczegSlnionych w
punkcie 3.

1. ZamawiajEcy i osoby uprawnione do kontaktu z oferentami.

Przedsiqbiorstwo Produkcyjno Handlowo Uslugowe

FOL-POL Jacek Borowski

ul, J6zef6w 22, 99-300 Kutno

NIP 7751373575, REGON 610370012

Tel. 24 254 44 54

Fax 24 254 27 77

Osoby uprawnione do kontakt6w:

Jacek Borowski

tel, +48 607 045 100

e-mail : biuro@folpol.com, pl

2. Postanowienia o96lne.

2.T.Zamawiajqcy nie dopuszcza moZliwo6ci s



3.

2.2. Zamawiajqcy nie dopuszcza mozl iwo6ci

Opis przedmiotu zam6wienia.

KOD CPV: 45000000-7
Nazwa kodu CPV: Roboty budowlane

Przedmiotem zam6wienia jest budowa hali
Powierzchnia zabudowy - 7357,3 m2
Kubatura budynku L3223,22 ms

skladania ofert wariantowych

Budynek w konstrukcji stalowej, zabezpieczenie antykorozyjnel - cynkowanie ogniowe w
hucie do klasy antykorozyjno6ci C3.
Konstrukcjq no6nq hali stanowiqpoprzeczne ramy stalowe, z ryglem stalowym kratowym
dwuspadowym, bez slup6w Srodkowych. Dostawca hali oznacz'.y wszystkie elementy
konstrukcyjne tabliczkami znamionowymi do szybkibj identyfikacji w razie uszkodzenia.
Konstrukcja prefabrykowana w peNni przygotowana w wytw6rni, wlqcznie z otworami do

, bez element6w przygotowywapych na budowie. W budynku
my segmentowe i drzwi - caNo56 zadaszonil szklanymi daszkami.
pomocA pasm Swietlnych z klapami dymowymi zlokalizowanymi w

dachu, zintegrowanymi w system oddymiania i napowietrzania poprzez bramy wjazdowe
elektrycznie otwierane. Klapy dymowe wyposazone w system przewietrzania.
Elewacja zewnqtrzna z plyt warstwowych wypelnionych welnq mineralnq z okladzinami z
blachy stalowej ocynkowanej, zabezpieczonej lakiergm poliestrowym. Ptyta warstwowa
zamocowana jest w ukladzie poziomym i ma korespondowa6 z istniejqcymi budynkami.
Dach izolowany welnq mineralnq, zewnqtrzna strona dachu pokryta jest membranq
dachowq o grubo5ci min, 1,5mm. Parametry izolacyijno6ci cieplnej okreSlone zostaly w
projekcie.
Odprowadzenie wody z dachu hali odbywa siq za pomocE systr:mu podci5nieniowego.
Wszystkie elementy hali zostanq wykonane zgodnie ze standandem obowiqzujqcym w
budynkach firmy FOL-POL i majq nawiqzywai architektonicznir: do obiekt6w juz
wybudowanych poprzez zastosowanie element6w ta'kich jak np. opierzenie stqzef,
zabezpieczenia wybranych slup6w stalowymi oslonami, stolarkla drzwiowa i bramy
przemyslowe, system do6wietlenia naturalnego ora4 oddymiania, uchwyty przy
Swietlikach sluzqce do mocowania zabezpieczef ludzi chodzEcvch po dachu, daszki nad
bramami, progi stalowe pod bramami, system odwqdnienia pcrdci5nieniowego.

Szczeg6lowy opis przed m iotu za m6wien ia - projekt budowla no-wykona w czy
jest dostqpy w siedzibie firmy P.P.H.U. FOL-POL Jacek Borowski - ul. J6zef6w
22,99-3OO Kutno.

W przypadku pojawienia siq w dokumentacji projektowej nazw wlasnych dopuszczalne
jest zlozenie oferty uwzglqdniajqcej materialy lub rozwiqzania r6wnowazne.

zam6wienia ale nie p52niej niz do 31.1O.2O19 
1.

terminem realizacji przedmiotu



6,

5. Miejsce realizacji rob6t budowlanych.

Przedsiqbiorstwo Prod u kcyj no
FOL-POL Jacek Borowski
ul. J5zef6w 22,
99-300 Kutno

Handlowo Ublugowe

Opis warunk6w udzialu w postqpowaniu braz sposobu dokonywania oceny
spelnienia tych warunk6w.
6.1.O udzielenie zam6wienia mogE siq ubiegaC Wykonaw'cy, ktorzy lqcznie spelniajq

nastqpujqce warunki:
6.1.1. Posiadajq uprawnienia do wykonywania okre6lonej dzialalno6ci lub

czynno6ci jezeli przepisy prawa nakladajq oLlowiqzek posiadania takich
uprawnieri.

6.L2. Nie ogloszono upadNo6ci w stosunku do wykonawcy, nie zlo2ono wniosku o
upadNodi Wykonawcy, nie otwarto w stosunku do Wykonawcy
postqpowan ia I i kwidacyjnego.

6.1.3. Znajdujq sie w sytuacji ekonor4icznej i finansowej zapewniajqcej
wykonanie przedmiotu zam6wienia.

6.L4. Posiadajq doriwiadczenie w budowie obiekt6w produkcyjno-magazynowych,
w liczbie przynajmniej 5 realizacji w ostatnicl-r 2 latach o powierzchni w
przedziale 1000 - 2000 m2,

6.2. Ocena spelniania warunk6w udzialu w postQpowaniu nastqpi w formule,,Spelnia"/
,,Nie spelnia" w oparciu o informacje zavVarte w dokumentach przedlozonych
przez Wykonawcq do oferty i o:iwiadczeniach zawartych w Formularzu ofertowym.

Dodatkowe warunki i wymagania, kt6re ka2dy Wykonawcy jest zobowiqzany do
spelnienia
7.l.Wykonawca zobowiqzujq siq do zawarcia pisemnej umowy w miejscu iterminie

wyznaczony m przez Za mawiajqcego.
7.2. Wykonawca zaplaci Zamawiajqcemu karq unnownq:

7.2.L. za rozwiqzanie umowy lub odstqpienie od umowy przez Wykonawcq z
przyczyn lezqcych po stronie Wykonawcy - w wysoko6ci 5o/o lqcznego
wynagrodzenia netto;

7.2.2. za zwlokq w realizacji przedmiotu zar,n6wienia w wysokoSci O,Io/o lqcznego
wynagrodzenia netto za ka2dy dzien op62nienia.

7.3.Zaplata kary umownej nie wyNqcza mozliwo$ci dochodzenia przez Zamawiajqcego
odszkodowania przewy2szajqcego wysoko56 nalozonej kary umownej na
zasadach og6lnych okre6lonych w kodeksie cywilnym.

8. Przeslanki wykluczenia Wykonawc6w z poitqpowania
Z postqpowania Zamawiajqcy wykluczy podmio[y powiqzane osobowo lub kapitalowo
z Zamawiajacym. Przez powiqzanie kapitalowe lub osobowe rozumie siq wzajemne
powiEzania miqdzy Zamawiajqcym lub osobami upowaznionymi do zaciqgniqcia
zobowiqzari w imieniu Zamawiajqcego lub osobami wykonujqcymi w imieniu
Zamawiajqcego czynno6ci zwiqzane z Wzygotowaniem i przeprowadzeniem procedury
wyboru wykonawcy a wykonawcq, polegajqce nE:

o Uczestniczeniu w sp6lce jako wsp6lnik sp6lki cywilnej lub sp6lki osobowej,
o Posiadaniu co najmniej IOo/o udzial6w lub akcji,
o Pelnieniu funkcji czlonka organu nadzorczego lub zarzqdzajqcego, prokurent,

pelnomocnika, pozostawaniu w zwiqzku nral2eriskim, w stosunku
pokrewief stwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewie6stwa drugiego
stopnia lub powinowactwa drugiego stopnie w linii bocznej lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.

o Na potwierdzenie braku przeslanki wy(luczenia z postqpowania wykonawca
zobowiqzany jest przedlo2yt. oSwiadczeni'g - zalqcznik nr 2

7.



9. Informacja o o6wiadczeniach i dokunlrentach jakie maje dostarczy6
Wykonawcy w celu potwierdzenia warunk6w zam6wienia:
9,1.Aktualny odpis z wla5ciwego rejestru - KRS wystawiony nie wcze6niej niz 6 m-cy

przed uplywem terminu skladania ofert lub r6wnowazna odpisowi z KRS
informacja odpowiadajqca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiqbio rc6w /
za6wiadczeni o wpisie do CEIDG wystawio1re nie wcze6niej niz 6 miesiqcy przed
uplywem terminu skladania ofert lub majEqy moc za6wiadczenia o wpisie wydruk
z CEIDG (dotyczy wylqcznie podmiot, kt6pego danych rejestrowych nie mozna
ustali6 na podstawie wydruku aktualnych ihformacji o podmiotach wpisanych do
Rejestru udostqpnionych przez Central4q Informacjq Krajowego Rejestru
Sqdowego na stronie internetowej ems.ms.gov.pl lub na podstawie za6wiadczenia
o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalno6ci Gospodarczej).

9,2. Pelnq ofertq handlowq zgodnq z opisqm przedmiotu zam6wienia oraz z
wymaganiami okre6lonymi w niniejszym za$ytaniu,

9,3, Kosztorys ofertowy - z cenami jednostkowymi i warto6ciami rob6t stanowiqcymi
cenq zam6wienia,

9,4. WypeNniony formularz oferty (wg zaN lcznika nr 1 do Zapytania ofertowego),
9.5. O6wiadczenie wykonawcy o niepozostawaniu w stosunku powiqzania z

Zamawiajqcym (wg zaNqcznik nr 2 do zapytania ofertowego).
9.6. Referencje lub listq wykonanych zam6wieri w liczbie przynajmniej 5 realizacji

obiekt6w produkcyjno-magazynowych w ostatnibh 2 latacl'r o powierzchni w przedziale
1000 - 2000 m2.

l0.Termin i miejsce zlo2enia oferty.
Oferty nale2y zlo2ye, w nieprzekraczalnym terminle do dnia 3O.O5.2019 r. do
godziny 16:OO.

o OsobiScie lub listownie (pelna oferta tandlowa oraz wypelniony formularz
ofertowy wrazz zalqcznikami podpisany erz4z osobq uprawnionqdo reprezentacji)
na adres Zamawiajqcego:
Przedsiqbiorstwo Produ kcyjno Ha nd lowb Uslugowe
FOL-POL Jacek Borowski
ul. J6zefow 22,
99-300 Kutno

o W formie elektronicznej (skan pelnej oferty llandlowej oraz wypelnionego
formularza ofertowego wraz z zalqcznikami podpisane przez osgbq uprawnionq do
reprezentacji) na adres: biuro@folool.com,lpl

Na kopercie/w temacie wiadomo6ci proszq p0da6: ,,Oferta na budowq hali
p rod u kcyj no- m a g azynowej "

ZNo2enie oferty uznane zostanie za skuteczne, jezeli kompletna oferta wplynie do siedziby
Zamawiajqcego lub na skrzynkq mailowq o podanyrn wy2ej adresie w terminie
okre6lonym w niniejszym punkcie. Data stempla pobztowego nie decyduje o skutecznym
wniesieniu oferty, Oferty zNo2one po terminie nie bqpq brane pod uwagq.

Oferta powinna zostai przygotowana zgodnie z wyn'nogami zawartymi w niniejszym
Zapytaniu ofertowym. W jqzyku polskim, w formie pisemnej. Powinna zawierad co
najmniej pelnq ofertq handlowq, wypelniony formulprz oferty stanowiqcy zalqcznik nr 1

do niniejszego Zapytania oraz wszystkie wymagane zalqczniki, Wykonawca moze zlo2yi
tylko jednq ofertq. Oferta powinna by6 podpisana p\zez upowaznionego przedstawiciela
Wykonawcy, a wszystkie jej strony parafowane. Jezpli uprawnienie do reprezentacji
osoby podpisujqcej ofertq nie wynika z zalqczonego dokumentu rejestrowego, do oferty



notarialnie. Dokumenty sporzqdzone w jqzyku obcym powinny byc zlo2one wraz z
tlumaczeniem na jqzyk polski po6wiadczone przez tlumacza pnzysiqglego.
Oferent ponosi wszystkie koszty zwiqzane z przygotowaniem i zlozeniern oferty.

11. Termin zwiqzania ofertq.
Wykonawca pozostaje zwiqzany ofertq przez okres min. 30 dni, Bieg terminu
rozpoczyna siq wraz z uplywem terminu skladania ofert.

12. Termin i miejsce otwarcia ofert.
Otwarcie ofert nastqpi dnia 31.05.2019 r. o godz. 11:00 w siedzibie
Zamawiajqcego. Zamawiajqcy nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.

13. Kryteria oceny ofert i opis sposobu ich obliczenia,

opis kryteri6w, kt6rymi firma bqdzie siq kierowala przy wyborze oferty oraz
znaczenie tych kryteriow,

Maksymalna liczba punkt6 v mozliwych do uzyskania - 100

Zamawiajqcy dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiqgniqtej liczby punkt6w
wyliczonych w oparciu o powyzsze kryteria. Ilo6i punkt6w za poszcleg6lne kryteria po
zsumowaniu bqdzie stanowi6 koricowq ilo5i punkt6w przyznanq danej ofercie. Za
najkorzystniejsz4 zostanie uznana oferta, kt6ra uzyska najwyzszq koricowq ilo6i
punkt6w,

Zaproponowana przez WykonawcQ cena powinpa zosta6 w ofercie podana jako cena
netto wyra2ona w PLN, W przypadku wskazania w ofercie ceny w walucie innej niz PLN,
cena ta zostanie przeliczona na PLN wedlug riredniego kur.s;u danej waluty
opublikowanego przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzajEcego dzien otwarcia

Rodzaj Kryterium Spos6b oceny

Stosunek ceny najnizszej oferty do ceny

badanej oferty mnozony przez 50

Okres gwarancji

liczony w

miesiqcach

Od0do40 DlugoS6 okresu gwarancji :

. 
Jo 

24 m-cy - 0 punkt6w;

. Od 25 do 36 m-cy - 5 punkt6w;

. 
9d 

37 do 60 m-cy - 15 punkt6w;

. 
ld 

61 do 84 m-cy - 25 punkt6w;

o powyzej 84 m-cy - 40 punktow;

Czas reakcji serwisu

w dni robocze w

godzinach

OdOdol0 Czas ref kcji serwisu:

. do 24 h - 10 punkt6w;

. do48h-5punkt6w;

o powlzej 48 h - 0 punkt6w;



ofert. Cena oferty powinna zawiera6 wszystkib koszty niezbqdne dla wykonania
Przedmiotu Zam6wienia. Dla zapewnienia por6wnywalno6ci ofert dostawc6w krajowych i

zagranicznych cenq podlegajqcq ocenie bqdzie lqczna cena netto (bez podatku VAT)
okre6lona w ofercie.

14. Informacje dotyczEce najkorzystnie iszej oferty.
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajqcy zawiadomi wszystkie podmioty,
kt6re przeslaly oferty w ustalonym terminie.

15. Zakres zmian umowy zawartej w wyniku ;irzeprowadzonego postqpowania.
Zamawiajqcy zastrzega sobie mozliwo56 dokonywarnia zmian w umowie zawartej z
Oferentem, kt6ry zostanie wybrany w wyniku przeprowadzonego postqpowania, w
przypadkach wskazanych w rozdziale 6.5.2 Wytyczrnych w zakresie kwalifikowalno5ci
wydatk6w w ramach Europejskiego Funduszu Rozwgju Regionalnego Eurropejskiego
Funduszu spotecznego oraz Funduszu Sp6jno6ci na lata 2or4-2o20, a ponadto w
przypadkach:
15.1. wystqpienia uzasadnionych zmian w zakresib i sposobie wykonania przedmiotu

zam6wienia lub terminu jego wykonania;
15.2. wystqpienia obiektywnych przyczyn niezaleznych od Zamawiajqcego i Oferenta;
15,3. gdy wskutek okoliczno6ci, kt6rych nie mozna byNo przewidziec w chwili zawarcia

umowy/ konieczne bqdzie przedluzenie terminu realizacji przednriotu umowy/ w
szczeg6lno6ci w przypadku op62nieri w realizacji umowy, o ile zmiana taka jest
korzystna dla Zamawiajqcego lub jest konieczna w celu prawidNowej realizacji
umowy;

15.4. wystqpienia okoliczno6ci bqdqcych wynikienl dzialania sily wyzszej;
15.5. zmiany istotnych regulacji prawnych.

16.
16,1

Pozostale informacje,
Poprzez zlo2enie oferty Oferent wyra2a zgodq na podanie do
pozostalych Oferent6w szczegol6w oferty. Oferent ma prawo
podanie do wiadomo6ci szczeg6l6w techniczlrych przedmiotu

16.2. Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do:
o zmiany warunk6w udzielenia zam6wienia,

o uniewaznienia postqpowania,

o nie wybrania zadnej z przedstawionycll ofert bez

o pozostawienia bez rozpatrzenia oferty
zapytania.

wiadomo5ci
nie wyrazi6 zgody
zam6wienia.

podania przyczyny,

z wymogami niniejszego

na

piezgodnej

W przypadku zaistnienia powyzszych okolicznoSc i Oferentom nie
roszczenia w stosunku do Zamawiajqcego.
Zamawiajqcy informu je, 2e postqpowanie nie jest prowadzone w
dnia 29 stycznia 2OO4r. - Prawo Zam6wieri Publicznych, dlatego
stosowanie Srodk6w odwolawczych okre6lonych w tej ustawie.

przyslugujq zadne

oparciu o ustawq z
nie jest mozliwe

77. ZalEczniki:
77.7. Formularz ofertowy,
17.2. O6wiadczenie o braku przeslanek do wykluczenia z postqpowania,



Zalqcznik nr 2

OSwInoczENIE o BRAKU PRzEsIANEK

,;: EFundusze
Europejskie
tnt€tlg€ntny Rozw6j

PARP

DO

W imieniu wykonawcy o6wiadczam, i2 pomiqdzy ZamawiaJqcym a wykonawcE

(Nozwo Wykonottr!cy)

nie istniejq powiqzania kapitafowe lub osobowe.

Przez powiqzania kapitatowe lub osobowe rozumi

lub osobami upowa2nionymi do zaciqgania zobowiqzah w imieniu Zamawiajqcego lub osobami

wykonujqcymi w imieniu Zamawiajqcego czynno6ci zwiqzf ne z przygotowanierh i przeprowadzeniem
procedury wyboru wykonawcy a wykonawcq, polegajqce v! szczeg6lnoSci na:

- uczestniczeniu w sp6lce jako wsp6lnik sp6lki cywilnej lub sp6tki osobowej,

- posiadaniu co najmniej L0 % udzialow lub akcji,

- pefnieniu funkcji czfonka organu nadzorczego lub zfirzqdzajqcego, prokurenta, pefnomocnika,

pozostawaniu w zwiqzku mal2edskim, w stosunku pokrevfie6stwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieristwa drugiego stopnia lub powinowactwa druliego stopnia w linii bbcznej lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.

Miejscowoii, dato podpis osoby/os6b

u prow n ionych do re preze ntowonio

Wykonowcy



Fundusze
EuropeJskle €f unla Eu a
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Zalqczniknr 1

FORMULARZ OFERTOWY

Nanva

4;;;r;

t'.......

nr telefonu

NIP, REGON

Przystgpuj4c do udziatu w postgpowaniu prowadzonymw frybie zapyrania ofertgwego



Fundusze
EuropeJskle
Inf.lE$*rly Ros,O,

RP

CENA OFERTOWA

Przedmiot oferty:
budowa hali produkcyjno-n lagazynowej

Cena netto Kwota slownie:

Cena brutto Kwota slownie:

VAT Kwota slownie:

OKRES GWARAN CJI

Okres gwarancji w miesi4cach

CZAS REAKCJI SERWISU

Czas reakcji serwisu w dni robocze w

godzinach

Termin wykonania przedmiotu zam6wienia,

W przypadku wyboru naszej oferty, jako najkorzystniejszej lobowi4zujg/emy
umowy w m iej s cu i termin ie W znaczony m pr zez Z amaw iaj 4d e go .

sig do zawarcia pisemnej

t. OSwiadczamly, 2e zaoferowany przez nas przedmioX zam6wienia spelnia ;wszystkie wymagania
zamawiaj4cego.

OSwiadczamly, 2e zapoznaliSmy sig z warunkami Zilpfiania O bftowego, nie wnosimy do nich
2adny ch zastr zeLeh or az uzy skal i 6my n i ezb g dne inforinacj e do przygotowa4 i a oferty.

3. OSwiadczamly, 2e posiadamy uprawnienia do Wykonywania okreslonej dzialalno6ci lub
czynnoSci, jeZeli ustawy naldadaj4 obowi4zek posiad{nia takich uprawnieri.

4. O{wiadczamly, 2e znajdujemy sig w sytuacji eftonomicznej i finarisowej zapewniajqcej

2.

wykonanie przedmiotu zam6wienia.



ani nie otwarto w stosunku do nas postgpowania likwidacyjnego.
6. O6wiadczamly,2e posiadamy niezbgdn4 wiedzg i doS[viadczenie do wykonsnia zam6wienia.
7. Jestem/Smy zwi4zani niniejsz4 ofert4 przez okres 30 dni od daty uplynigcia terminu skladania

ofert.

8. Oferujg/emy realizacjg przedmiotu zam6wienia na warunkach wskazanychprzezZamawiaj4cego
w Zapytaniu ofertowych wrazz jego zalqcznikami.

9. Do formularzazal4czono nastgpuj4ce dokumenty, ktdre stanowi4jej integraln4 czg66:

miejscowof1, data ,:,;) ",,,.r,,,,.u
upr awnionyc h, do r e pr e z entow ani a

W1)tconawcy


