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2017-02-15 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

W związku z realizacją  przez Inter – folia Sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach 95-200   

ul. Partyzancka 157/159 projektu: 

„Wdrożenie nowej technologii produkcji innowacyjnych kieszeni EKO na dokumenty„ 
zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty. 

 

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

Rozbudowa istniejącej hali produkcyjnej o parterowy budynek o wymiarach:  

- część wyższa 13,8 m x 9,1 m – wysokość 10,2 m 

- część niższa 13,8 m x 5,3 m – wysokość 6 m 

 

FUNDAMENTY 

Fundamenty żelbetowe, monolityczne z betonu B-25 (C20/25) zbrojone stalą A-III N i A-0, w 

postaci stóp, ław oraz ścian fundamentowych. Projektowane ściany fundamentowe 

betonowe, monolityczne lub murowane z cegły pełnej kl.15 lub bloczków betonowych na 

zaprawie cementowej 5 MPa.   

Ściany fundamentowe zewnętrzne ocieplone styropianem 10 i 15 cm. 

Ściany oraz ławy fundamentowe  zabezpieczyć izolacja pionową oraz poziomą  (wg proj. 

architekt. oraz wytycznych zawartych  w opinii geotechnicznej). 

POSADZKI    

Posadzki w postaci przemysłowej posadzki betonowej na zagęszczonych podkładach 

mineralnych o nośności dostosowanej do wymagań inwestora ( 15 t/m2)  (150 kPa). 

SŁUPY 

Stalowe, z dwuteowników równoległościennych IPE oraz szerokostopowych (HEA), a także z 

rur kwadratowych. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie.  

RYGLE ŚCIENNE 

Stalowe, z rur prostokątnych.  Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie. 

PŁATWIE DACHOWE 

Stalowe, z zamkniętych profili kwadratowych 120*60*3  oraz dwuteownika 

szerokostopowego  HEA 160. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie. 

STĘŻENIA 

Stalowe tężniki z prętów fi 16,  z naciągiem z „rzymskich" śrub oraz z rur kwadratowych.  

Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie. 

POSZYCIE ŚCIAN 

Stalowe płyty warstwowe z wypełnieniem PU o gr. rdzenia 10 cm. 
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POŁĄCZENIA 

Połączenia montażowe śrubowe oraz spawane. Słupy montowane do fundamentu przy użyciu 

śrub (wklejanych lub rozprężnych). Łączniki do płyt warstwowych - systemowe. 

KONSTRUKCJA POŁACI DACHU 

Dach w konstrukcji stalowej na kratownicowych dźwigarach spawanych z kształtowników ze 

stali St3S oraz na płatwiach z zamkniętych profili prostokątnych oraz dwuteowników 

szerokostopowych (HEA 160). 

Stropodach na bazie stalowej blachy trapezowej T-50 gr. 1 mm i  T-92 gr.0,7 mm  opartej na 

płatwiach z prostokątnych  rur 120*60*3. Elementy stalowe ze stali St3S.  

Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie. 

  

 

2. ZAMAWIAJĄCY I OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTU Z OFERENTAMI   

 

INTER-FOLIA Sp. z o.o. 

ul. Partyzancka 157/159  

95-200 Pabianice  

Polska   

Tel. + 48 42 227 10 04 

Fax: + 48 42 215 50 10 

 

 

Dariusz Wadowski    dwadowski@inter-folia.pl 

Małgorzata Zając      mzajac@inter-folia.pl 

Hubert Mycka           research@inter-folia.pl 

 

 

3. WARUNKI UDZIAŁU POTENCJALNYCH OFERENTÓW W POSTĘPOWANIU  

 

a. Oferent posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności. 

b. W stosunku do oferenta nie złożono wniosku o upadłość , nie jest prowadzone 

postępowanie w tej sprawie ani nie ogłoszono w stosunku do niego upadłości. 

c. Oferent znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

przedmiotu zamówienia. 

d. Oferent wykona zamówienie osobiście bez udziału podwykonawców. 

e. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych. 

f. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych. 
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4. KRYTERIA OCENY OFERTY, INFORMACJA O WAGACH, SPOSÓB PRZYZNAWANIA 

PUNKTACJI 

 

Lp. Rodzaj kryterium Wagi 
pkt.  

Sposób przyznawania punktacji 

1. Cena 60 PKT C = W*Cmin/Cb 
 
PKT C – ilość pkt dla kryterium cena 
Cmin – najniższa oferowana cena 
Cb – cena badanej oferty 
W – waga kryterium 

2. Gwarancja 30 PKT G = W*Gb/Gmax 
 
PKT T – ilość pkt dla kryterium parametry tech. 
Gmax – najdłuższy czas gwarancji 
Gb – czas gwarancji badanej oferty 
W – waga kryterium 

3. Siedziba oferenta - powiat 10 PKT S = W*Sb 
 
PKT S – ilość pkt dla kryterium jakość 
Sb=1 – powiat pabianicki 
Sb=0,75 – powiat łódzki 
Sb=0,5 – woj. Łodzkie 
Sb=0 – pozostałe regiony  

 

 

5. TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERTY 

 

2017.02.28  

     

INTER-FOLIA Sp. z o.o. 

ul. Partyzancka 157/159  

95-200 Pabianice  

Polska   

   

- osobiście  lub listownie w wersji papierowej  

- w formie elektronicznej (skan oryginału oferty z podpisami osób uprawnionych do 

reprezentacji) 

 

Oferta powinna zawierać nazwę i adres oferenta, opis przedmiotu zamówienia  

wraz ze specyfikacją techniczną, cenę  oraz informację o terminie realizacji, warunkach   

dostawy, gwarancji i płatności. 
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6. TERMIN I MIEJSCE OTWARCIA OFERT 

 

2017.03.01 

 

INTER-FOLIA Sp. z o.o. 

ul. Partyzancka 157/159  

95-200 Pabianice  

Polska   

 

Nie przewiduje się publicznego otwarcia ofert.  

 

7. TERMIN REALIZACJI UMOWY 

 

2017.10.31 

 

8. MIEJSCE DOSTAWY I MONTAŻU   

 

INTER-FOLIA Sp. z o.o. 

ul. Partyzancka 157/159  

95-200 Pabianice  

Polska  

 

 

9. WYKLUCZENIE WYKONAWCÓW Z POSTĘPOWANIA 

 

Z postępowania Zamawiający wykluczy podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z 

Zamawiającym. Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania 

między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągnięcia zobowiązań w imieniu 

Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z 

przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a Wykonawcą . 

 

Na potwierdzenie braku przesłanki wykluczenia z postępowania Wykonawca zobowiązany jest 

przedłożyć oświadczenie – załącznik nr 1. 

 

 

10. POZOSTAŁE INFORMACJE 

 

1. Poprzez złożenie oferty Oferent wyraża zgodę na podanie do wiadomości szczegółów 

oferty. Oferent ma prawo nie wyrazić zgody na podanie do wiadomości szczegółów 

technicznych przedmiotu zamówienia. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 

- zmiany warunków udzielenia zamówienia, 

- unieważnienia postępowania, 

- nie wybrania żadnej z przedstawionych ofert bez podania przyczyny, 

- pozostawienia bez rozpatrzenia oferty niezgodnej z wymogami niniejszego zapytania. 
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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. 

 

Załączniki: oświadczenie o braku przesłanek do wykluczenia z postępowania. 



Załącznik nr 1  

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE O BRAKU PRZESŁANEK DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA  

 

 

 

W imieniu Wykonawcy oświadczam, iż pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą  

 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

(Nazwa Wykonawcy) 

 

nie istnieją powiązania kapitałowe lub osobowe. 

 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania  pomiędzy 

Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub 

osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i 

przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą.  

 

 

 

 

 

……………………………..…………..                                     ……..……………………………………………. 

Miejscowość, data                                                                    Podpis osoby/osób uprawnionych 

                                                                                                          do reprezentowania Wykonawcy 


