
Zapytanie ofertowe  

 

 Firma Reklamowa Emo Neon Sp. J. J. Żurawski, T. Morawiec, M. Krawczyk z 

siedzibą  

w Częstochowie przy ulicy Kucelińskiej 38/40 zaprasza do składania ofert na: 

Budowę hali produkcyjno-magazynowej w Częstochowie, ul. Kucelińska 38/40 

I. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest budowa hali produkcyjno-magazynowej o 

powierzchni użytkowej 1565 m2, lokalizacja: 42-202 Częstochowa ul. Kucelińska 

38/40. Zakres prac obejmuje przygotowanie terenu, budowę budynku hali 

produkcyjno-magazynowej zgodnie z przekazaną dokumentacją techniczno-

projektową.  

Dokumentacja techniczno-projektowa dostępna jest w siedzibie zamawiającego 

oraz na stronie internetowej www.emoneon.pl w zakładce zapytania ofertowe. 

Klasyfikacja: Kod CPV 71315000-9 usługi budowlane 

II. Termin realizacji  

Zamawiający planuje rozpoczęcie prac w IV kwartale 2016 roku. Zakończenie 

prac musi nastąpić się nie później niż do końca I kwartału roku 2017. 

III. Wymagania wobec oferentów 

1. Oferta musi być kompletna  

2. Oferta musi zawierać proponowany harmonogram czasowy realizacji z 

rozbiciem na poszczególne etapy; 

3. Szczegółowe warunki płatności – terminy płatności, kwoty płatności; 

4. Oferent musi posiadać ubezpieczenie OC na kwotę minimum wartości oferty 

5. Aktualny dokument rejestrowy oferenta. W sytuacji kiedy oferta zostanie 

podpisana przez osobę inną niż wynika z dokumentów rejestrowych 

przekazać należy również dokument upoważniający do złożenia oferty. 

6. Podpisany przez oferenta lub osobę upoważnioną przez oferenta do składania 

ofert załącznika nr 1 Oświadczenie oferenta będącego nierozłączną częścią 

zapytania ofertowego. 

Jeżeli oferta nie będzie zawierała, któregokolwiek z wymaganych dokumentów 

zostanie odrzucona. Każdy z dokumentów musi zostać podpisany przez osobę 

widniejącą na dokumentach rejestrowych lub osobę upoważnioną oddzielnym 

pismem (jeśli dotyczy) do reprezentowania oferenta pod rygorem odrzucenia oferty.  

 

 

http://www.emoneon.pl/


IV. Miejsce i termin składania ofert: 

Oferty należy przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mail: 

jakosc@emoneon.pl lub marek@emoneon.pl lub dostarczyć osobiście 

bądź drogą pocztową na adres na adres: Firma Reklamowa Emo Neon Sp. 

J. J.Żurawski, T. Morawiec, M.Krawczyk ul. Kucelińska 38/40, 42-202 

Częstochowa z dopiskiem: „Oferta na budowę hali produkcyjno-

magazynowej” 

Termin składania ofert upływa: 28 października 2016 r. godzina 16.00. W 

przypadku przesłania oferty drogą elektroniczną decyduje data i godzina 

pojawienia się kompletnej wiadomości na serwerze pocztowym 

zamawiającego zgodnie z jego zegarem wewnętrznym. W przypadku 

wysyłki oferty drogą pocztową decyduje data otrzymania oferty przez 

zamawiającego. 

Biuro firmy czynne jest od poniedziałku do piątku w dni robocze w 

godzinach 8.00 – 16.00.  

Wybór najlepszej oferty zostanie podjęty dnia: 2 listopada 2016 roku. 

V. Kryteria wyboru oferty 

a. Cena  

Wynik (zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku) = (najniższa 

cena/cena oferenta)*85 - maksymalna ilość możliwych do uzyskania 

pkt. 85 

Stosunek ceny najniższej oferty do ceny badanej oferty mnożony przez 

85 

b. Gwarancja  

Wynik (zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku) = (najniższa 

cena/cena oferenta)*15 - maksymalna ilość możliwych do uzyskania 

pkt. 15 

Stosunek okresu gwarancji w badanej ofercie do okresu gwarancji w 

ofercie z najdłuższą gwarancją mnożony przez 15 

 

Maksymalna możliwa do otrzymania ilość punktów to 100. 
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VI. Tryb postępowania. 

1. Dokumentacja techniczno-projektowa niezbędna do przygotowania ofert 

dostępna jest w siedzibie zamawiającego oraz na stronie internetowej 

www.emoneon.pl 

2. Z wybranym oferentem podpisana zostanie umowa na realizację usługi. 

 

VII. Zamówienia dodatkowe i  uzupełniające 

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia Wykonawcy wyłonionemu w 

niniejszym postepowaniu zamówień publicznych dodatkowych i uzupełniających, w 

wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia określonej w umowie 

zawartej z wykonawcą,  

o ile zamówienia te będą zgodne z podstawowym przedmiotem zamówienia. 

 

VIII. Postanowienia dodatkowe 

1. Oferent przed upływem terminu składania ofert może zmienić lub wycofać 

ofertę. 

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

3. Zamawiający wyraża zgodę na składanie ofert wariantowych o ile zmiany nie 

wymagają zmiany pozwolenia na budowę. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji w celu 
zmniejszenia ceny zawartej umowy, zmiany warunków płatności oraz zmiany 
terminów realizacji zamówienia. Dopuszcza możliwość wprowadzenia 
drobnych zmian w zakresie zamówienia nie mających wpływu na wartość 
zawartej umowy. 

5. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z 
tłumaczeniem na język polski wraz o oświadczeniem za zgodność ze stanem 
faktycznym przez oferenta. 

6. Kopie dokumentów należy opieczętować „za zgodność z oryginałem” oraz 
datą i podpisem oferenta lub osoby upoważnionej do składania oferty. 
Zamawiający może żądać oryginałów dokumentów do wglądu. 

7. Ofertę należy przedstawić w polskich złotych. 
8. Zamawiający zastrzega możliwość wprowadzenia zmian do dokumentacji 

zapytania ofertowego wraz z załącznikami. O wprowadzonych zmianach 
poinformuje niezwłocznie Oferentów, do których wystosował zapytanie 
ofertowe oraz umieści informację o zmianach na swojej stronie internetowej. 

9. W postępowaniu nie mogą uczestniczyć podmioty powiązane osobowo lub 

kapitałowo z Zamawiającym. 

10. Poprzez złożenie oferty Oferent wyraża zgodę na podanie do wiadomości 
pozostałych Oferentów szczegółów oferty. Oferent ma prawo nie wyrazić 
zgody na podanie do wiadomości szczegółów technicznych przedmiotu 
zamówienia. 

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 



a. unieważnienia postępowania, 

b. nie wybrania żadnej z przedstawionych ofert bez podania przyczyny, 

c. pozostawienia bez rozpatrzenia oferty niezgodnej z wymogami 

niniejszego zapytania. 

12. W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności Oferentom nie przysługują 

żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego. Zamawiający informuje, że 

postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 

2004r. – Prawo Zamówień Publicznych, dlatego nie jest możliwe stosowanie 

środków odwoławczych określonych w tej ustawie. 

Wszelkie pytania należy kierować drogą elektroniczną na adres 

jakosc@emoneon.pl. 

Zapytanie zostało upublicznione na stronie zamawiającego www.emoneon.pl w 

zakładce „zapytania ofertowe” 

 

Załączniki 

1. Oświadczenie oferenta 

2. Dokumentacja techniczna 
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