
"KESSLER-POLSKA" SP. Z O.O.      Przeworno, 05.05.2017 
UL.OKRĘŻNA 14B 
57-130 PRZEWORNO  
 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2017 
 

W związku z planowaną realizacją projektu KESSLER-POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ogłasza postępowanie ofertowe  zgodnie z zasadą konkurencyjności na wybór 

Wykonawcy następujących elementów projektu: 

Budowa hali produkcyjnej – 1 szt. 
 

1. Przedmiot zamówienia: budowa hali produkcyjnej – 1 szt. 
 

Przedmiotem inwestycji jest budowa hali przeznaczonej na produkcję innowacyjnych 
blatów typu MTS w ramach Generalnego Wykonawstwa. 
 
Zestawienie podstawowych wielkości charakteryzujących inwestycję : 

L.p. Nazwa parametru Wielkość 

1 Długość 24,50 m 

2 Szerokość 31,55 m 

3 Powierzchnia zabudowy 771,50 m2 

4 Powierzchnia użytkowa 766,80 m2 

5 Kubatura 3 632,50 m3 

6 Nachylenie połaci dachowej 3 0 

7 Wysokość do kalenicy 5,12 m 

Bilans terenu 

· Całkowita powierzchnia działki nr. 295/7 - 2,7384 ha, 
· Powierzchnia zabudowy razem : 3 324,50 m2, 

w tym : 
- Powierzchnia zabudowy istniejącej razem : 2 552,90 m2, 
- Powierzchnia hali produkcyjnej zaprojektowanej : 771,50 m2, 

· Powierzchnia utwardzona razem : 5 902,00 m2, 
w tym: 

- Powierzchnia utwardzona istniejąca : 5 710,50 m2, 
- Powierzchnia utwardzona zaprojektowana : 191,50 m2, 

· Powierzchnia zieleni : 18 157,50 m2, 
· Powierzchnia biologicznie czynna : 66 %. 

Zakres planowanych prac: 

ETAP 1. Roboty rozbiórkowe 
Demontaż ścian, skucie tynków. 
ETAP 2.Stan zerowy. Roboty ziemne. 
Roboty wykopowe, wykonanie fundamentów i stop żelbetowych, izolacja fundamentów. 
ETAP 3. Stan surowy zamknięty  
Montaż konstrukcji stalowej, ścian, pokrycia dachowego, drzwi i okien.  
ETAP 4. Stan wykończeniowy wewnętrzny.  
Wykonanie posadzki przemysłowej i tynków. Prace malarskie. 
ETAP 5. Stan wykończeniowy zewnętrzny.  
Wykonanie elewacji. 
ETAP 6. Instalacje elektryczne.  
Wykonanie pełnej instalacji elektrycznej oświetleniowej i zasilającej urządzenia. 



ETAP 7. Instalacje sanitarne.  
Wykonanie pełnej instalacji CO, grzewczo-wentylacyjnej oraz kanalizacyjno-ściekowej. 
ETAP 8. Instalacje technologiczne.  
Wykonanie pełnej instalacji sprężonego powietrza, wyciągowej i wentylatora wywiewnego 
dachowego. 
ETAP 9. Zagospodarowanie terenu. 
Wykonanie podjazdu do bramy oraz małej architektury. 

 
Projekt budowlany jest głównym dokumentem, na podstawie którego należy dokonać wyceny 
oferty.  
 
Uzupełniający opis przedmiotu zamówienia określa formularz kosztorysu stanowiący załącznik nr 2 
do zapytania ofertowego 1/2017. 

Wszelkie Założenia techniczne doprecyzowuje Projekt Budowlany oraz rysunki wykonawcze 
dostępne  w siedzibie Zamawiającego, "KESSLER-POLSKA" SP. Z O.O. UL. OKRĘŻNA 14B, 57-130 
PRZEWORNO oraz na stronie internetowej pod linkiem: http://kessler-polska.pl/dotacje/hala-
produkcyjna/projekt-budowlany 

W przypadku ujęcia w ww. dokumentacji nazw własnych, należy przyjąć, iż są to nazwy 
przykładowe. Do wszystkich nazw własnych należy dodać zapis lub równoważne. Tam, gdzie w 
dokumentacji wskazano pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca itp.) materiałów 
lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie materiałów lub 
rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie 
gorszych od założonych w dokumentacji zapytania ofertowego. 

Każdy potencjalny Wykonawca ma możliwość osobistego wglądu do projektu budowlanego  
w siedzibie Zamawiającego po wcześniejszym, telefonicznym 74 810 24 80 lub mailowym: 
kessler@gos.pl uzgodnieniu terminu spotkania z Panem Zbigniewem Sobków. 

Zaleca się, aby Oferent zapoznał się z terenem budowy, jego otoczeniem.  
Koszt ewentualnych oględzin miejsca budowy ponosi oferent. 
 
Cena ofertowa musi zawierać wszelkie koszty kompletnego wykonania robót zgodnie z projektem 
budowlanym, w ramach Generalnego Wykonawstwa: 

· koszty robocizny i inne osobowe 

· koszty materiałów, urządzeń, wyrobów i materiałów budowlanych podstawowych  
i pomocniczych   

· koszty wykonania dokumentacji warsztatowej i powykonawczej 

· koszty sprzętu transportu i narzędzi 

· koszty podwykonawców 

· koszty organizacji i utrzymania budowy i zaplecza budowy, w tym obiektów socjalnych, 
biurowych i sanitarnych  

· koszty uporządkowania i rekultywacji terenu budowy oraz zaplecza po zakończeniu budowy  

· koszty ubezpieczeń od wszelkich ryzyk 

· koszty ogólne, podatki, cła, zysk itp.  

· Inne koszty nie wymienione wyżej niezbędne do kompletnego wykonania robót 
 

Wycenę prac związanych z realizacją przedmiotu zamówienia prosimy określić wg wzoru tabeli 
umieszczonej w formularzu kosztorysu (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego). 

Zamawiający informuje, że plac budowy będzie gotowy do oddania Wykonawcy  
od dnia 22.05.2017 

Wspólny słownik zamówień (CPV): 

45000000-7 Roboty budowlane 
45254200-4 Roboty budowlane w zakresie budowy zakładów produkcyjnych 
45213251-7 Roboty budowlane w zakresie zakładów przemysłowych  



45251143-5 Roboty budowlane w zakresie instalacji sprężających powietrze  
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach  
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych  
45312310-3 Ochrona odgromowa  
45314310-7 Układanie kabli  
45315600-4 Instalacje niskiego napięcia  
45320000-6 Roboty izolacyjne  
45321000-3 Izolacja cieplna  
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne  
45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych  
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania  

2. Planowany termin realizacji zamówienia: 30.10.2017 (przez wskazane terminy 
realizacji rozumie się zakończenie wszystkich robót, potwierdzone ostatecznym 
protokołem odbioru, bez uwag). 

· Oferty dostarczone Zamawiającemu po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane. 

· Kończąc procedurę oceny ofert Zamawiający podejmie decyzję o wyborze 
najkorzystniejszej oferty. 

· Zamawiający zastrzega sobie prawo do niedokonania wyboru oferty. W każdym czasie 
postępowania ofertowego dotyczącego wyboru wykonawcy, Zamawiający ma prawo do 
jego zakończenia bez wyboru jakiegokolwiek oferenta. Oferentom nie przysługują 
wobec Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu. 

· Zamawiający powiadomi oferentów oraz ogłosi na swojej stronie internetowej o 
wynikach postępowania albo o zamknięciu postępowania bez dokonania wyboru 
Wykonawcy. 

· Zamawiający ma prawo do anulowania części lub całości zapytania ofertowego bez 
podania przyczyny w każdym momencie postępowania 

3. Warunki udziału w postępowaniu. 

Do postępowania zostaną dopuszczeni oferenci spełniający następujące warunki: 

1. Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 

2. Posiadanie wiedzy i doświadczenia należytego wykonania zamówienia. 
3. Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia. 
4. Dysponowanie osobami, które posiadają uprawnienia budowlane do kierowania 

robotami budowlanymi 
5. Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie 

zamówienia we wskazanym terminie. 
6. Brak powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym. 
7. Przedłożenie min. 3 sztuk referencji potwierdzających wykonanie budowy podobnej 

rodzajowo do przedmiotu zamówienia w ciągu ostatnich 5 lat działalności, albo jeżeli 
okres działalności firmy jest krótszy to przez ten czas 

8. Przedłożenie uzupełnionego formularza kosztorysu (Załącznik nr 2 do zapytania 
ofertowego) 

Zamawiający w celu potwierdzenia spełnienia w/w warunków zobowiązany jest przedłożyć 
następujące dokumenty: 

1. Złożenie oferty zawierającej: 
· nazwę i adres oferenta, 
· data wystawienia oferty, 
· dane pozwalające ocenić ofertę i przyznać punkty w ramach kryteriów, 
· termin ważności oferty. 

 



2. Złożenie na ofercie oświadczeń o następującej treści: 
· Wykonawca oświadcza, że zna i akceptuje warunki realizacji zamówienia określone  

w zapytaniu ofertowym oraz nie wnosi żadnych zastrzeżeń i uwag w tym zakresie.  

· Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej 
działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich  
posiadania. 

· Wykonawca, oświadcza że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie umożliwiające 
prawidłową realizację zamówienia. 

· Wykonawca oświadcza, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej 
zapewniającej wykonanie zamówienia we wskazanym terminie. 

· Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz 
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

· Wykonawca dysponuje osobami, które posiadają uprawnienia budowlane do 
kierowania robotami budowlanymi. 

· Wykonawca oświadcza, że nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo  
z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne 
powiązania pomiędzy 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, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w 
linii bocznej do drugiego stopnia  lub pozostawania  
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli; 

e) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym,  
że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób 

3. Złożenie uzupełnionego formularza kosztorysu (Załącznik nr 2) 

4. Minimum 3 sztuk referencji potwierdzających wykonanie budowy podobnej rodzajowo 
do przedmiotu zamówienia w ciągu ostatnich 5 lat działalności, albo jeżeli okres 
działalności firmy jest krótszy to przez ten czas. 

4. Opis sposobu przygotowania oferty. 

Oferta powinna być złożona na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) 
lub na formularzu oferenta, wraz z załącznikiem i oświadczeniami wyszczególnionymi w jego 
treści spójnymi z pkt 3 niniejszego zapytania ofertowego wraz z załącznikiem nr 2 – formularz 
kosztorysu. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych  
rozpatrywane będą tylko oferty kompletne. 

Sposoby składania ofert: 
1. osobiście w siedzibie firmy: "KESSLER-POLSKA"  SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, UL. OKRĘŻNA 14B, 57-130 PRZEWORNO  

2. pocztą, listem poleconym, kurierem na adres firmy: "KESSLER-POLSKA"  SPÓŁKA  
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, UL. OKRĘŻNA 14B, 57-130 PRZEWORNO  

3. pocztą elektroniczną na adres mailowy: kessler@gos.pl 

Termin dostarczania ofert upływa w dniu: 19 maja 2017 roku 

5. Termin ważności oferty: minimum 90 dni od daty upływu terminu dostarczenia ofert,  
tj. od 19 maja 2017 roku. 
 



6. Kryteria oceny ofert: 

Kryteria wyboru Znaczenie 

Cena netto (w PLN/EUR)* 70% 

Gwarancja na całość budowy (w miesiącach) 15% 

Gotowość do usunięcia usterki (w godzinach) 15% 

* w przypadku oferty podanej w EUR do przeliczenia zostanie zastosowany średni kurs NBP  
z dnia poprzedzającego sporządzenie protokołu wyboru ofert przez Zamawiającego 

Sposób oceny oferty w poszczególnych kryteriach:  

a) Punkty w ramach kryterium Ceny netto (w PLN/EUR) będą przyznawane wg następującej 
formuły:  �� =  ������ × ��� × ��% 

C min   cena minimalna w zbiorze  
C r  cena oferty rozpatrywanej 
A n  ilość punktów przyznana ofercie 

b) Punkty w ramach kryterium Gwarancji na całość budowy (w miesiącach) będą przyznawane  
wg następującej formuły: �� =  ������ × ��� × ��% 

G r  gwarancja oferty rozpatrywanej 
G max  gwarancja maksymalna (najdłuższa z oferowanych) 
G n  ilość punktów przyznanych w ramach kryterium 
 

c) Punkty w ramach kryterium Gotowość do usunięcia usterki (w godzinach) będą 
przyznawane wg następującej formuły: �� =  ������ × ���× ��% 

S min  najkrótszy czas gotowości do usunięcia usterki w zbiorze  
S r oferowana gotowość do usunięcia usterki 
S n  ilość punktów przyznana ofercie 

7. Informacja na temat zakresu wykluczenia z możliwości realizacji zamówienia. 

Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które są powiązane osobowo lub 
kapitałowo z firmą "KESSLER-POLSKA"  SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.  
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązanie między firmą  
"KESSLER-POLSKA"  SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ lub osobami upoważnionymi 
do zaciągania zobowiązań w imieniu firmy "KESSLER-POLSKA"  SPÓŁKA  
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ lub osobami wykonującymi w imieniu firmy "KESSLER-
POLSKA"  SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ czynności związane  
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające 
w szczególności na: 

1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 
2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; 
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika; 
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w 

linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub  
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli; 



5) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to 
budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób. 
Potwierdzeniem braku powiązań kapitałowych lub osobowych jest złożenie przez 
oferenta oświadczenia o braku występowania w/w powiązań na formularzu ofertowym 
(załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).  

8. Warunki dokonania zmiany umowy:  

· Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku gdy nastąpi zmiana 
powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację 
przedmiotu umowy. 

· Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku zaistnienia okoliczności 
spowodowanych czynnikami zewnętrznymi, np. terminu realizacji zamówienia, warunków 
płatności, zmiany wartości zamówienia wynikającej ze zmniejszenia / rozszerzenia 
zakresu rzeczowego. 

· Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia wykonawcy wyłonionemu w trybie zasady 
konkurencyjności zamówień uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości 
zamówienia publicznego określonej w umowie zawartej z wykonawcą. 

· Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia wybranemu wykonawcy robót budowlanych 
zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających 
50% wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, 
których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do 
przewidzenia, jeżeli: 

a) z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od 
zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich 
kosztów lub 

b) wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia 
dodatkowego. 

· Zamawiający będzie potrącał od Wykonawcy karę w wysokości 0,1% wartości kontraktu 
brutto za każdy dzień spóźnienia począwszy od pierwszego dnia spóźnienia na co 
Wykonawca wyraża zgodę składając ofertę na niniejsze zapytanie. 

ZASTRZEŻENIA 

Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje firmy "KESSLER-POLSKA"  Spółka z Ograniczoną 
Odpowiedzialnością do żadnego określonego działania: 

a) Wydanie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje firmy "KESSLER-POLSKA"  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ do akceptacji oferty, w całości lub części  
i nie zobowiązuje "KESSLER-POLSKA"  SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ do 
składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty.  

b) "KESSLER-POLSKA"  SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ nie może być 
pociągana do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez 
oferentów  
w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty. 

c) "KESSLER-POLSKA"  SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ zastrzega sobie prawo  
w każdej chwili do anulowania/ zmian całości lub części zapytania ofertowego. 

 
 
 
 
 

____________________________ 
podpis i pieczęć firmy 



Załącznik nr 1  
Formularz ofertowy 
 

 
Oferta dla firmy 

"KESSLER-POLSKA" Sp. z o.o. 
UL.OKRĘŻNA 14B 

57-130 PRZEWORNO 
 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe 1/2017 dotyczące Budowy hali produkcyjnej – 1 szt.  
składam niniejszą ofertę na wykonanie w/w zamówienia. 

 
I. NAZWA I DANE ADRESOWE WYKONAWCY 

 

Pełna nazwa* 
 

Dane adresowe* 
 

NIP* 
 

 
II. WARUNKI OFERTY   

UWAGA: Podstawowym dokumentem do dokonania wyceny w zakresie robót budowlanych 
jest dokumentacja projektowa, niniejsze zestawienie stanowi jedynie dokument 
uzupełniający w celach przygotowania oferty do postępowania ofertowego 1/2017 

 
BUDOWA HALI PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWEJ 

 
Łączna cena netto ________________________*PLN/EUR** 

Łączna cena brutto ________________________*PLN/EUR** 

Gwarancja na całość budowy (w miesiącach) ______________*miesięcy 

Gotowość do usunięcia usterki __________*godzin 

Ważności oferty: _______* dni (minimum 90 dni od daty upływu terminu dostarczenia ofert,  
tj. od 5 maja 2017 roku) 
 
Planowany termin realizacji zamówienia: 30.10.2017 (przez wskazane terminy realizacji 
rozumie się zakończenie wszystkich robót, potwierdzone ostatecznym protokołem odbioru, 
bez uwag). 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych  
rozpatrywane będą tylko oferty kompletne. 

 
OŚWIADCZENIA WYKONAWCY 
 
Ja (my) niżej podpisany (i) oświadczam (y), że: 

· Wykonawca oświadcza, że zna i akceptuje warunki realizacji zamówienia określone   
w zapytaniu ofertowym oraz nie wnosi żadnych zastrzeżeń i uwag w tym zakresie.  

· Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności   
lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich  posiadania. 

· Wykonawca, oświadcza że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie umożliwiające 
prawidłową realizację zamówienia. 



· Wykonawca oświadcza, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej 
zapewniającej wykonanie zamówienia we wskazanym terminie. 

· Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami 
zdolnymi do wykonania zamówienia. 

· Wykonawca dysponuje osobami, które posiadają uprawnienia budowlane do kierowania 
robotami budowlanymi. 

· Wykonawca oświadcza, że nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. 
Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy 
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, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do 
drugiego stopnia  lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli; 

e) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to 
budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób. 

 
ZAŁĄCZNIKI: 

1. Wypełniony formularz kosztorysu (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego) 

2. Min. 3 sztuki referencji potwierdzające wykonanie budowy podobnej rodzajowo do przedmiotu 
zamówienia w ciągu ostatnich 5 lat działalności, albo jeżeli okres działalności firmy jest krótszy 
to przez ten czas 

 
 
 
Miejscowość _____________________________, dnia __________________ r.* 
 
 
 
 
 
 
 
       _________________________________ 
                                                                                              (podpis i pieczęć wystawcy oferty)* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*   dane obligatoryjne 
**  niepotrzebne skreślić 
 



Załącznik nr 2 - Formularz kosztorysu 

Poz. Nazwa pozycji kosztorysu Ilość jm Cena netto* 

1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

1.1 Demontaż ściany rozdzielającej starą i nowa halę 119,00 m2   
1.2 Skucie tynków i rozbiórka ścian: 

1.2.1 Skucie tynków i utylizacja gruzu 236,00 m2   

1.2.2 Rozbiórka ścian betonowych, zbiorników podziemnych i ich utylizacja 8,39 m3   

2. STAN ZEROWY 

2.1 Roboty ziemne: 

2.1.1 Roboty ziemne - rozbiórka i utylizacja posadzek z trylinki 782,00 m2   

2.1.2 Roboty ziemne nadkładu 313,00 m3   

2.2 Fundamenty: 

2.2.1 Wykop pod fundamenty 67,50 m3   

2.2.2 Stabilizacja gruntu pod stopy, podwaliny, posadzkę 782,00 m2   

2.2.3 Wzmocnienie fundamentów istniejącej hali 7,88 m3   

2.3 Stopy żelbetowe 15,00 m3   
2.4 Ściany podziemia żelbetowe z podwaliny 10,68 m2   
2.5 Izolacje przeciwwilgociowe: 

2.5.1 Izolacje przeciwwilgociowe podwalin i stóp żelbetowych 151,97 m2   

2.5.2 Izolacje przeciwwilgociowe posadzki ( 1 x papa termozgrzewalna) 782,00 m2   

2.6 Izolacja termiczna podposadzkowa grubość 10 cm 782,00 m2   
2.7 Podkład betonowy pod posadzką grubość 10 cm 782,00 m2   
3. STAN SUROWY ZAMKNIĘTY 

3.1 Konstrukcja stalowa nadziemna ściany+słupy+dach. Wykonanie i dostarczenie 21 646,00 kg   
3.2 Montaż  konstrukcji stalowej ścian, słupów, dachu 21 646,00 kg   
3.3 Pokrycie dachu płytą warstwową Barda EPS 200 794,41 m2   
3.4 Zabudowa ścian zewnętrznych płyta warstwowa Barda EPS 150 275,43 m2   
3.5 Ściany wewnętrzne : 

3.5.1 Ściany wewnętrzne EI 60 37,48 m2   

3.5.2 Zamurowanie otworów w ścianach istniejących 60,00 m2   

3.6 Stolarka okienna - naświetla okienne Luksfery o odporności ogniowej EI-30 25,20 m2   
3.7 Stolarka, ślusarka zewnętrzna - okna 30,00 m2   
3.8 Obróbki blacharskie : 

3.8.1 Kosze i połączenie nowego dachu ze starym 65,77 m2   

3.8.2 Obróbki blacharskie dachu, bram, okien 65,00 m2   

3.8.3 Rynny i rury spustowe 91,20 mb   

3.8.4 Naprawa i połączenie starego dachu z nowym 175,00 m2   

3.9 Naświetla dachowe systemowe U = 1,W/ m2 x k 105,84 m2   

3.10 Stolarka drzwiowa : 

3.10.1 Bramy garażowe 2 kpl   

3.10.2 Drzwi ogniowe EI-30 5 kpl   

4 STAN WYKOŃCZENIOWY WEWNĘTRZNY 

4.1 Posadzka przemysłowa 787,00 m2   



4.2 Tynki : 

4.2.1 Tynki cementowo-wapienne 236,00 m2   

4.2.2 Gładzie gipsowe 236,00 m2   

4.3 Roboty malarskie : 

4.3.1 Malowanie tynków 500,00 m2   

4.3.2 Malowanie konstrukcji salowej 250,00 m2   

5 STAN WYKOŃCZENIOWY ZEWNĘTRZNY 

5.1 Elewacje-okładziny cokołów 35,00 mb   
6 INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

6.1 Instalacja oświetleniowa : 

6.1.1 Montaż lamp 80 kpl   

6.1.2 Montaż koryt 500,00 mb   

6.1.3 Montaż przewodów w korytach i rurach 1 000 kpl   

6.1.4 Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne 10 kpl   

6.1.5 Zasilanie aparatów grzewczych  6 kpl   

6.1.6 Sterowanie oświetleniem 1 kpl   

6.2 Instalacja gniazd wtykowych 230V i siły 400V 15 kpl   
6.3 Instalacja odgromowa 200 200,00 mb   
6.4 Tablice rozdzielcze : 

6.4.1 Dostawa i montaż tablicy rozdzielczej Rg-6 1 kpl   

6.4.2 Wykonanie zasilania rozdzielnicy 1 kpl   

6.5 Instalacja siły dla urządzeń technologicznych 5 kpl   
7 INSTALACJE SANITARNE 

7.1 Instalacja centralnego ogrzewania : 

7.1.1 Aparaty grzewczo-wentylacyjne Volcano V20  5 kpl   

7.1.2 Instalacja rurażu c.w. do aparatów grzewczych 5 kpl   

7.2 Instalacja kanalizacyjna : 

7.2.1 Instalacja kanalizacji ściekowej wewnętrznej 35,00 mb   

7.2.2 Instalacja kanalizacji ściekowej zewnętrznej 60,00 mb   

8 INSTALACJE TECHNOLOGICZNE 

8.1 Ruraż instalacji sprężonego powietrza 120,00 mb   
8.2 Ruraż instalacji wyciągowej : 

8.2.1 Ruraż instalacji wyciągowej 100,00 mb   

8.2.2 Wywietrzniki zintegrowane 4 kpl   

8.2.3 Wentylator wywiewny dachowy 1 kpl   

9 ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

9.1 Komunikacja kołowa - podjazd do bram wjazdowych 150,00 m2   
9.2 Mała architektura - trawa i nasadzenia       

RAZEM :    

                                                                                    
  
 
   

_______________________________ 
(podpis i pieczęć wystawcy oferty) 


