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Szczecin dn. 18.02.2014 r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

Akademia Techniki jazdy Igielski Sp. z o.o. 

zaprasza 
 

do złożenia oferty cenowej na realizację inwestycji pn. Budowa hali do celów 
szkoleniowych wraz z infrastruktura techniczna w zakresie wentylacji mechanicznej Wołczkowo 

ul. Malinowa 37 / teren ogrodzony zamieszkały / 
Przedmiot zamówienia musi być zgodny z dokumentacją projektową zatwierdzona poprzez 
decyzję nr 115/2013 Starosty Polickiego z dnia 30 grudnia 2013 roku , a w  
szczególności poprzez : 
 
I/  Wykonanie wentylacji grawitacyjnej ogólnej o krotności 0,5 – 1 w/h 
a)zamontowanie 6 szt. wywietrzaków cylindrycznych – 250 mm posadowionych na podstawach 
   dachowych typ/III 250  
b) nawiew poprzez ażurowa bramę wjazdową 
c)wykonanie stanowiskowej instalacji wentylacji mechanicznej kanału wg projektu 
d) wykonanie studzienki instalacji wodnej  
 
Przed przystąpieniem do robót wykonać i opracować instrukcje bezpiecznego 
wykonywania pracy z instruktażem wg obowiązujących przepisów 
 

Oferty na całość realizacji inwestycji bądź na poszczególne części prosimy składać wyłącznie w 

języku polskim najpóźniej do dnia 04.03.2014 r. do godziny 12.00.  

1. Oferty można złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego lub przesłać na adres: 70-372 Szczecin 

ul. Bohaterów Warszawy 18/1 z opisem: Budowa hali do celów szkoleniowych wraz z 
infrastruktura techniczna w zakresie prac ziemnych  Wołczkowo ul. Malinowa 37 

Oferta zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.atj.szczecin.pl 

2. Osobą uprawnioną do kontaktów w sprawie przedmiotowego zapytania ofertowego jest: Pan 

Aleksander Igielski: tel. + 48 91 812 15 15 , fax +48 91 812 17 20, e-meil  

prezesai@igielski.com.pl lub igielski@igielski.com.pl 

3. Wybór wykonawcy będzie się odbywał z zachowaniem zasady konkurencyjności bez stosowania 

procedur określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. - prawo zamówień publicznych (tekst 

jednolity D.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655). 

4. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w rozeznaniu oferent winien złożyć: 

a) Dokumenty potwierdzające uprawnienia do wykonywania określonych działalności lub 

czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 

b) Wykaz wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku 

wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 

terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju 

i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że 

roboty zostały wykonane z należytą starannością, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i 

prawidłowo ukończone wg załącznika nr 2 do zapytania ofertowego. 

c) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami 
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budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich doświadczenia i kwalifikacji 

zawodowych niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych 

przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami wg 

załącznika nr 3 do zapytania ofertowego. 

d) Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca 

jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia.  

e) Oświadczenie Wykonawcy o nie zlecaniu Podwykonawcom 

5. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę cenową wraz z dokładnym opisem prac 

uwzględniającym wszystkie wymagania zamawiającego określone w załącznikach do 

niniejszego zapytania ofertowego a w szczególności podać całkowite koszty realizacji 

zamówienia na realizację zamówienia w rozbiciu na: 

a) Koszt prac (robocizny)  

b) Koszt materiałów i części   

6. Wykonawca w ofercie cenowej musi uwzględnić całość wynagrodzenia, które zamawiający 

będzie zobowiązany do zapłacenia wykonawcy w przypadku wyboru jego oferty, 

uwzględniającego w szczególności spełnienie wszystkich wymagań zamawiającego określonych 

w niniejszym zapytaniu ofertowym. 

7. Jedynym kryterium oceny ofert będzie cena, tj. cena = 100%. 

8. Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie ta, która posiadać będzie najniższą cenę. 

9. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, którego oferta została 

uznana za najkorzystniejszą. 

10. Zamawiający informuje, iż ocenie podlegać będą tylko te oferty, które spełnią wymagania zawarte 

w zapytaniu ofertowym i wpłyną do zamawiającego w okresie od dnia wszczęcia niniejszego 

rozeznania rynku do dnia, w którym upłynie termin składania ofert. 

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego w każdej chwili, bez 

podania przyczyny oraz prawo odstąpienia od realizacji zamówienia objętego zapytaniem 

ofertowym. 

12. Akademia Techniki Jazdy Igielski Sp.z.oo zastrzega, że przysługują mu prawa autorskie do 

projektu budowlanego. W przypadku kopiowania lub udostępnienia dokumentacji projektu osobą 

trzecim mają zastosowanie przepisy ustawy o prawie autorskim, prawach pokrewnych i Kodeksu 

Cywilnego a w szczególności zabrania się kopiowania , udostępniania w całości bądź w części 

przekazanych materiałów. 

 

 

Dokumentacja inwestycji w zakresie architektury, projektu budowlanego, instalacji 

sanitarnych, instalacji elektrycznych stanowiąca załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 

jest do pobrania na płycie CD-R w siedzibie Zamawiającego. 
 

Adres korespondencyjny: 
 

Akademia Techniki Jazdy Igielski Sp. z o.o. 

70-372 Szczecin 

Aleja Bohaterów Warszawy 18/1 

 

                                                                               Z poważaniem 

 

………………………………… 

Aleksander Igielski - Prezes 

Nr 1 – dokumentacja inwestycji (architektura, projekt budowlany, instalacje sanitarne, 

instalacje elektryczne) – płyta CD-R. 

 Nr 2 – Wykaz wykonanych usług. 
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