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Szczecin,30.11.2016 

 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

W związku z realizacją przez  WIÓR-MET ZAKŁAD PRODUKCYJNY JANUSZ 

GRZĄDKA projektu pn. Wdrożenie na rynek innowacyjnych rozwiązań konstrukcyjnych 

pokryw maszynowych z kanałami smarującymi przez przedsiębiorstwo WIÓR-MET  (nr 

projektu: RPZP.01.05.00-32-0068/16) współfinansowanego przez Unię Europejską ze 

środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, 

Działanie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz 

inteligentnych specjalizacji  zwracamy się z prośbą o złożenie oferty cenowej. 

 
 
I. Nazwa, adres i dane teleadresowe Zamawiającego  
 
WIÓR-MET ZAKŁAD PRODUKCYJNY JANUSZ GRZĄDKA 
ul. Wczasów 6, 70-771 Szczecin 

e-mail:  j.grzadka@wiormet.com 

tel/fax tel. +48 (0) 91 461 25 82 wew. 26 

tel.kom.  607 662 261 
 
II. Opis przedmiotu zamówienia 
 
Realizacja projektu obejmuje utworzenie następujących obiektów i realizację prac 
budowlanych w zakresie: Termin rozpoczęcia robót budowlanych nie później niż 15.12.2016r 
 
1. Nazwa na potrzeby biznes planu: Centrum tokarskiego / Nazwa z projektu 
budowlanego: BUDYNEK NR 1: 
1.1 Fundamenty 
1.2 Podwaliny 
1.3 Konstrukcja stalowa 
1.4 Obudowa dachu 
1.5Obudowa ścian i stropów 
1.6 Świetliki dachowe 
1.7 Posadzka hala 
1.8 Drzwi i bramy 
1.9 Pom. Wewnętrzne 
2. Nazwa na potrzeby biznes planu: Hala do produkcji części zamiennych / Nazwa z 
projektu budowlanego: BUDYNEK NR 2 : 
2.1 Fundamenty 
2.2 Podwaliny  
2.3 Konstrukcja stalowa 
2.4 Obudowa dachu 
2.5 Obudowa ścian i stropów 
2.6 Świetliki dachowe 
2.7 Posadzka hala 
2.8 Drzwi i bramy 
2.9 Pom. Wewnętrzne 
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3. Nazwa na potrzeby biznes planu: Hala do produkcji pokryw maszynowych / Nazwa z 
projektu budowlanego: BUDYNEK NR 3 
3.1 Fundamenty 
3.2 Podwaliny 
3.3 Konstrukcja stalowa 
3.4 Obudowa dachu 
3.5 Obudowa ścian i stropów 
3.6 Świetliki dachowe 
3.7 Posadzka hala 
3.8 Drzwi i bramy 
3.9 Pom. Wewnętrzne 
4. Nazwa na potrzeby biznes planu: Budynek warsztatowy – przygotowanie produkcji / 
Nazwa z projektu budowlanego: BUDYNEK NR 4 
4.1 Roboty rozbiórkowe 
4.2 Ściany i sufit 
4.3 Posadzka 
4.4 Konstrukcja stalowa 
4.5 Obudowa dachu 
4.6 Stolarka okienna, drzwi 
5. Nazwa na potrzeby biznes planu: Budynek biurowy / Nazwa z projektu 
budowlanego: BUDYNEK BIUROWY 
5.1 Fundamenty 
5.2 Ściany murowane zewnętrzne 
5.3 Parter 
5.3.1 Ściany wewnętrzne 
5.3.2 Kominy 
5.3.3 Posadzka 
5.3.4 Sufit 
5.4 Piętro 
5.4.1 Ściany wewnętrzne 
5.4.2 Posadzka 
5.4.3 Sufit 
5.5 Konstrukcja stalowa 
5.6 Obudowa dachu 
5.7 Klatka schodowa 
5.8 Stolarka okienna, drzwi 
6 Nazwa na potrzeby biznes planu: Instalacje sanitarne / Nazwa z projektu 
budowlanego: INSTALACJE SANITARNE ZEWNETRZNE I WEWNETRZNE 
6.1 Instalacje c.o. 
6.2 Instalacja wod-kan 
7. Nazwa na potrzeby biznes planu:  Instalacja elektryczna wewnętrzna / Nazwa z 
projektu budowlanego: INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZEWNETRZNE I WEWNETRZNE 
7.1 Oświetlenie 
7.2 Gniazda wtykowe 
7.3 Instalacja odgromowa 
7.4 Roboty pomiarowe 
7.5 Rozdzielnice 
8 Nazwa na potrzeby biznes planu: Zagospodarowanie terenu / Nazwa z projektu 
budowlanego: ZAGOSPODAROWANIE TERNU 
8.1 Plac manewrowy 
8.2 Instalacje sanitarne zewnętrzne 
8.3 Instalacje elektryczne zewnętrzne  
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W ramach projektu planuje się utworzyć: 
1. Centrum tokarskie o powierzchni: 581.41 m2 
2. Hala do produkcji części zamiennych o powierzchni:  538.95 m2 
3. Hala do produkcji pokryw maszynowych o powierzchni:  538.95 m2 
4. Budynek warsztatowy – przygotowanie produkcji o powierzchni:  492.24 m2 
5. Budynek biurowy o powierzchni:  250.73 m2 
 
Kosztorysy ofertowe lub szczegółowe wyceny muszą zawierać wyższej wymienione pozycje 
wydatków, sugerujemy by przygotować osobno wyceny dla każdej z grup wydatków osobno 
tj. 1. Centrum tokarskiego, 2. Hala do produkcji części zamiennych itp. 
Inwestor w celu rzetelnej i fachowej wyceny przez potencjalnych wykonawców udostępnia 
opracowany projekt budowlany, przedmiary robót w formie kopii egzemplarza dokumentacji  
lub na CD do pobrania w siedzibie firmy Wiór-met w dniach od poniedziałku do piątku w 
godz. 9-14 po wcześniejszym umówieniu. Za kopię egzemplarza d okumentacji projektowej 
Zamawiający pobiera opłatę 300 zł netto za CD- 50 zł netto 
W celu wyceny możliwa jest również wizja lokalna miejsca projektu przy ul. Cukrowej 12b w 
Szczecinie – po uprzednim umówieniu się z Zamawiającym. 
 
Kody CPV: 
45000000-7 Roboty budowlane 

45113000-2 Roboty na placu budowy 

45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 
lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 
elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównanie terenu 
45259900-6 Modernizacja zakładów 
45320000-6 Roboty izolacyjne 
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych 
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 
odprowadzania ścieków 
 
III. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich 
spełniania (stawianie warunków udziału nie jest obowiązkowe)  
 
Nie dotyczy 
 
IV. Informację o kryteriach oceny oraz wagach punktowych lub procentowych 
przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty.  
 
- cena                        95% 
- termin realizacji  5% 
 
V. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty.  
 
Ilość punktów = 95 x (cena netto oferty najtańszej/cena netto oferty badanej) + 5 x (termin 
realizacji najkrótszy/termin oferty badanej) 
 
VI . Termin składania i otwarcia ofert  
 
Termin składania ofert mija w dniu  14.12.2016r.  o godz. 9.00. 
Termin otwarcia ofert w dniu   14.12.2016r.  o godz. 15.00. 
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Termin podpisania umowy wyznaczono na dzień 16.12.2017r. 
 
 
VII. Informacje na temat zakresu wykluczenia  
 
W postępowaniu udział wziąć mogą jedynie podmioty nie powiązane z Zamawiającym 

osobowo lub kapitałowo. Do przedkładanej oferty należy wobec powyższego załączyć 

podpisane oświadczenie stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. 

 
VIII. Określenie warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego 
postępowania o udzielenie zamówienia , o ile przewiduje się możliwość zmiany takiej 
umowy.  
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian w umowie. 
 
IX. Wykaz dokumentów oraz oświadczeń niezbędnych do złożenia wraz z ofertą (jeśli 
dotyczy)  
 
1. Oferta powinna zawierać: 
 

a) pełną nazwę oferenta 
b) adres lub siedzibę oferenta, dane kontaktowe 
c) wycenę prac zgodnie z podziałem wskazanym w formularzu oferty w pkt. II. Opis 

przedmiotu zamówienia 
d) termin ważności oferty (w miesiącach) 
e) propozycję gwarancji (w miesiącach) – wymagana gwarancja nie krótsza niż 24 

miesięcy od podpisania protokołu odbioru.  
f) termin realizacji (w dniach kalendarzowych) 

 
 
2. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych stanowiący załącznik nr 1 do 

niniejszego zapytania 
 

Termin związania ofertą upływa po 30 dniach licząc od terminu składania ofert.  

Ofertę należy złożyć w formie papierowej w oddziale Zamawiającego pod adresem Wczasów 

6, 70-711 Szczecin, nie później niż do dnia 14.12.2016r., godz. 09.00. Otwarcie ofert nastąpi  

w dniu 14.12.2016r.  o godz. 15.00 w siedzibie Zamawiającego: 

 

Pytania dotyczące zapytania proszę kierować do:  

Janusz Grządka 

e-mail:  j.grzadka@wiormet.com 

tel/fax tel. +48 (0) 91 461 25 82 wew. 26 

tel.kom.  607 662 261 
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Załącznik nr 1  
 
 

 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Pieczęć Wykonawcy  
 

 
 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
o braku powiązań kapitałowych lub osobowych 

 
 
Oświadczam, że nie jestem powiązany/a z WIÓR-MET ZAKŁAD PRODUKCYJNY 

JANUSZ GRZĄDKA osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub 

osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami 

upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami 

wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i 

przeprowadzaniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w 

szczególności na: 

 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

 posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 

 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika, 

 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. 

 
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. 

            (miejscowość i data)                                                           Podpis Wykonawcy 
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………………………      Szczecin ……………… 
……………………… 
………………………. 
Nazwa i adres wykonawcy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OFERTA 
 

W związku z realizacją przez  WIÓR-MET ZAKŁAD PRODUKCYJNY JANUSZ 

GRZĄDKA projektu pn. Wdrożenie na rynek innowacyjnych rozwiązań konstrukcyjnych 

pokryw maszynowych z kanałami smarującymi przez przedsiębiorstwo WIÓR-MET  (nr 

projektu: RPZP.01.05.00-32-0068/16) współfinansowanego przez Unię Europejską ze 

środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, 

Działanie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz 

inteligentnych specjalizacji  Przedstawiamy ofertę na wykonanie w/w zadania : 

 
I. Nazwa, adres i dane teleadresowe Zamawiającego  
 
WIÓR-MET ZAKŁAD PRODUKCYJNY JANUSZ GRZĄDKA 
ul. Wczasów 6, 70-771 Szczecin 

e-mail:  j.grzadka@wiormet.com 

tel/fax tel. +48 (0) 91 461 25 82 wew. 26 

tel.kom.  607 662 261 
 
Ia. Nazwa, adres i dane teleadresowe Wykonawcy  
 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
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II. Opis przedmiotu zamówienia 
 
Realizacja projektu obejmuje utworzenie następujących obiektów i realizację prac 
budowlanych w zakresie: 
 
1. Nazwa na potrzeby biznes planu: Centrum tokarskiego / Nazwa z projektu 
budowlanego: BUDYNEK NR 1: 
1.1 Fundamenty 
1.2 Podwaliny 
1.3 Konstrukcja stalowa 
1.4 Obudowa dachu 
1.5Obudowa ścian i stropów 
1.6 Świetliki dachowe 
1.7 Posadzka hala 
1.8 Drzwi i bramy 
1.9 Pom. Wewnętrzne 
 
Cena netto ……………………………………………. 
Cena brutto……………………………………………. 
Stawka podatku VAT……………………………….... 
 
2. Nazwa na potrzeby biznes planu: Hala do produkcji części zamiennych / Nazwa z 
projektu budowlanego: BUDYNEK NR 2 : 
 
2.1 Fundamenty 
2.2 Podwaliny  
2.3 Konstrukcja stalowa 
2.4 Obudowa dachu 
2.5 Obudowa ścian i stropów 
2.6 Świetliki dachowe 
2.7 Posadzka hala 
2.8 Drzwi i bramy 
2.9 Pom. Wewnętrzne 
 
Cena netto ……………………………………………. 
Cena brutto……………………………………………. 
Stawka podatku VAT……………………………….... 
 
 
3. Nazwa na potrzeby biznes planu: Hala do produkcji pokryw maszynowych / Nazwa z 
projektu budowlanego: BUDYNEK NR 3 
 
3.1 Fundamenty 
3.2 Podwaliny 
3.3 Konstrukcja stalowa 
3.4 Obudowa dachu 
3.5 Obudowa ścian i stropów 
3.6 Świetliki dachowe 
3.7 Posadzka hala 
3.8 Drzwi i bramy 



 
 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020 

 

3.9 Pom. Wewnętrzne 
 
Cena netto ……………………………………………. 
Cena brutto……………………………………………. 
Stawka podatku VAT……………………………….... 
 
 
4. Nazwa na potrzeby biznes planu: Budynek warsztatowy – przygotowanie produkcji / 
Nazwa z projektu budowlanego: BUDYNEK NR 4 
 
4.1 Roboty rozbiórkowe 
4.2 Ściany i sufit 
4.3 Posadzka 
4.4 Konstrukcja stalowa 
4.5 Obudowa dachu 
4.6 Stolarka okienna, drzwi 
 
Cena netto ……………………………………………. 
Cena brutto……………………………………………. 
Stawka podatku VAT……………………………….... 
 
 
5. Nazwa na potrzeby biznes planu: Budynek biurowy / Nazwa z projektu 
budowlanego: BUDYNEK BIUROWY 
 
5.1 Fundamenty 
5.2 Ściany murowane zewnętrzne 
5.3 Parter 
5.3.1 Ściany wewnętrzne 
5.3.2 Kominy 
5.3.3 Posadzka 
5.3.4 Sufit 
5.4 Piętro 
5.4.1 Ściany wewnętrzne 
5.4.2 Posadzka 
5.4.3 Sufit 
5.5 Konstrukcja stalowa 
5.6 Obudowa dachu 
5.7 Klatka schodowa 
5.8 Stolarka okienna, drzwi 
 
Cena netto ……………………………………………. 
Cena brutto……………………………………………. 
Stawka podatku VAT……………………………….... 
 
 
6 Nazwa na potrzeby biznes planu: Instalacje sanitarne / Nazwa z projektu 
budowlanego: INSTALACJE SANITARNE ZEWNETRZNE I WEWNETRZNE 
 
6.1 Instalacje c.o. 
6.2 Instalacja wod-kan 
 
Cena netto ……………………………………………. 
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Cena brutto……………………………………………. 
Stawka podatku VAT……………………………….... 
 
 
7. Nazwa na potrzeby biznes planu:  Instalacja elektryczna wewnętrzna / Nazwa z 
projektu budowlanego: INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZEWNETRZNE I WEWNETRZNE 
7.1 Oświetlenie 
7.2 Gniazda wtykowe 
7.3 Instalacja odgromowa 
7.4 Roboty pomiarowe 
7.5 Rozdzielnice 
 
Cena netto ……………………………………………. 
Cena brutto……………………………………………. 
Stawka podatku VAT……………………………….... 
 
8 Nazwa na potrzeby biznes planu: Zagospodarowanie terenu / Nazwa z projektu 
budowlanego: ZAGOSPODAROWANIE TERNU 
8.1 Plac manewrowy 
8.2 Instalacje sanitarne zewnętrzne 
8.3 Instalacje elektryczne zewnętrzne  
 
Cena netto ……………………………………………. 
Cena brutto……………………………………………. 
Stawka podatku VAT……………………………….... 
 
 
RAZEM CENA NETTO……………………………….. 
RAZEM CENA BRUTTO……………………………… 
STAWKA PODATKU VAT……………………………. 
 
TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA……………………………………. 
 
OKRES GWARANCJI (min 24 miesiące)…………………………………………………... 
 
TERMIN WAŻNOŚCI OFERTY……………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
         Podpis wykonawcy : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


