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Gdańsk, dnia 02.112019 r.     
 

 
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2019/3.2.1_POIR/ZK 

 
Zamawiający: 

Bota Technik Spółka z o. o. spółka komandytowa  

80-299 Gdańsk, ul. Nowy Świat 38 c 

KRS 0000432307, NIP: 5862278701, 

tel. 58 741-29-04, 539-523-525, email: fundusze-ue@botatechnik.pl  

 

zaprasza do złożenia oferty dotyczącej: 

Rozbudowa hali produkcyjno - usługowej z zapleczem socjalno - biurowym w Gdańsku na działkach 
nr 88/38 i nr 88/37 jed.ewid. 266101_1, ob. Klukowo 
 
CPV 45213250-0 Roboty budowlane w zakresie przemysłowych obiektów budowlanych.   
 
Opis przedmiotu zamówienia: 
Opis i wymogi dotyczące przedmiotu zamówienia zawarto w Załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego. 
 
Tryb udzielenia zamówienia: 
1. Zamawiający aplikuje o dofinansowanie na projekt, którego elementem jest rozbudowa hali 

produkcyjno-usługowej z zapleczem socjalno-biurowym, która jest przedmiotem niniejszego 
Zapytania Ofertowego. O ile projekt zdobędzie dofinansowanie zamówienia będzie realizowane 
w ramach Projektu „Wdrożenie innowacyjnej linii produkcyjnej do produkcji proekologicznego 
jednośrubowego steru strumieniowego typu CPP” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny 
Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa III „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”, Działanie 3.2 
„Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R”, Poddziałanie 3.2.1 „Badania na rynek” i będzie 
współfinansowane ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego). 

2. Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasady konkurencyjności określonej  
w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 
2014-2020”.  

3. Zamówienie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn.zm.). 

4. Celem upublicznienia, zachowania uczciwej konkurencji oraz w celu wyboru najkorzystniejszej 
oferty, Zapytanie Ofertowe zostało upublicznione bazie konkurencyjności dostępnej na stronie 
internetowej: www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz na stronie 
internetowej Zamawiającego www.botatechnik.pl, a także jest dostępne w siedzibie 
Zamawiającego. 
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Warunki udziału w postępowaniu:  
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się osoby fizyczne osoby prawne, jednostki organizacyjne 

nieposiadające osobowości prawnej, które (-rzy):  
1) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania z powodu poniższych przyczyn: 

a) W stosunku do Wykonawcy otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie 
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez 
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 
1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 
1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub których upadłość ogłoszono, z 
wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony 
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia 
wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego 
majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615). 

b) Wykonawca jest powiązany z Zamawiającym 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 przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, 
polegające w szczególności na:   

i. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,   
ii. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z 

przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO, 
iii. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika, 
iv. 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. 

c)  Wykonawca zalega z podatkami oraz składkami na ubezpieczenie społeczne. 
Powyższe warunki spełnione zostaną przez Wykonawcę poprzez złożenie stosownego 
oświadczenia potwierdzającego brak podstaw do wykluczenia.  

2) Spełniają poniższe warunki udziału w postępowaniu:   
a) Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności gospodarczej na kwotę równą lub wyższą od zaoferowanej ceny netto za 
realizację przedmiotu niniejszego zamówienia. 
Spełnienie warunku nastąpi poprzez przedłożenie wraz z ofertą dokumentu 
potwierdzającego ważną umowę ubezpieczenia. 

b) Wykonawca posiada doświadczenie w realizacji robót budowlanych, tj. że w okresie 
ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie – 
wykonał co najmniej jedno (1) zamówienie polegające na budowie lub rozbudowie hali 
przemysłowej z obiektem użytkowo-biurowym o łącznej kubaturze wynoszącej co 
najmniej 8 000 m3 i powierzchni użytkowej co najmniej 1 000 m2 i wartości minimum 
5 mln PLN brutto. 
Spełnienie warunku nastąpi poprzez przedłożenie wraz z ofertą wykazu wykonanych 
zamówień wraz z dowodami potwierdzającymi, ich należyte wykonanie zgodnie z 
zasadami sztuki budowlanej. 
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c) Wykonawca dysponuje min. 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do 
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej, która w okresie ostatnich pięciu (5) lat przed upływem terminu składania 
ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie sprawowała 
funkcję kierownika budowy przy realizacji co najmniej jednego (1) zamówienia 
polegającego na budowie lub rozbudowie hali przemysłowej z obiektem użytkowo-
biurowym o łącznej kubaturze wynoszącej co najmniej 8 000 m3 i powierzchni 
użytkowej co najmniej 1 000 m2. 
Spełnienie warunku nastąpi poprzez przedłożenie wraz z ofertą wykazu osób wraz z 
informacją o posiadanych uprawnieniach i doświadczeniu. 
W przypadku osób z zagranicy w zakresie uprawnień zamawiający za wystarczające 
uzna posiadanie przez wskazaną osobę uprawnień równoważnych do krajowych 
(polskich) wystawionych w innym kraju, potwierdzających możliwość sprawowania 
samodzielnych funkcji w budownictwie w powyższym zakresie. 

2. W celu  udokumentowania spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do 
wykluczenia, o których mowa powyżej Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty oryginał 
oświadczeń i wykazów a w przypadku dokumentów oryginał lub potwierdzoną za zgodność z 
oryginałem kopię tych dokumentów. 

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zweryfikowania prawdziwości informacji podanych przez 
Wykonawcę w Załączniku nr 1 do Wzoru Oferty poprzez kontakt z podmiotami,  na rzecz których 
Wykonawca zrealizował zamówienia wskazane w tym załączniku. 

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość uzupełniania oraz wyjaśniania treści wymaganych i 
złożonych dokumentów oraz oświadczeń. 

 
Wykluczenie z udziału w postępowaniu 
1. Wykaz osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego oraz osób 

wykonujących w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i 
przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy znajduje się w Załączniku nr 4 do niniejszego 
Zapytania Ofertowego.  

2. Z postępowania wykluczeni zostaną Wykonawcy, którzy nie spełniają opisanych powyżej 
Warunków udziału w postępowaniu oraz nie wykażą braku podstaw do wykluczenia.  Ocena 
spełnienia warunku udziału w postępowaniu według formuły  spełnia / nie spełnia.  

 
Kryteria oceny oferty, przyznawanie punktacji 
Jedynym kryterium jest cena.  
Opis przyznawania punktów: 
Za najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę najtańszą. Cena najniższa = 100%. Decyduje cena brutto 
wskazana w formularzu oferty. Punkty w kryterium cena będą przyznane wg zasady: iloraz ceny 
najniższej przez cenę badanej oferty razy waga procentowa. 
 
Termin i miejsce wykonania zamówienia 
10 miesięcy od dnia przekazania Terenu Budowy Wykonawcy, który jest pod adresem siedziby 
Zamawiającego w Gdańsku, 80-299, ul. Nowy Świat 38 c. 
 
Wymagania dotyczące przygotowania oferty oraz miejsce i termin jej złożenia 
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1. Pisemną ofertę należy sporządzić w języku polskim zgodnie z załączonym Wzorem Oferty oraz 
wszystkimi niezbędnymi załącznikami. Cena ofertowa zawierać będzie wszystkie koszty związane 
z kompleksową realizacją zmówienia. 

2. Oferta wraz z wszystkimi składanymi załącznikami musi być podpisana przez Wykonawcę lub 
osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Pełnomocnictwo powinno być 
dołączone do Oferty, o ile nie wynika z innych załączonych dokumentów.  

3. Poprawki powinny być naniesione czytelnie i sygnowane podpisem Wykonawcy lub osoby/osób 
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy. 

4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia więcej niż jednej oferty 
zostanie rozpatrzona oferta, która wpłynęła wcześniej, o ile nie została ona wycofana przez 
Wykonawcę. 

5. Ofertę należy przesłać na adres email fundusze-ue@botatechnik.pl lub dostarczyć w wersji 
papierowej, w zamkniętej kopercie na adres: Bota Technik Sp. z o.o. Sp. k., ul. Nowy Świat 38 c, 
80-299 Gdańsk, w terminie do dnia  18.11.2019r., do godz. 1200. 

6. Opis koperty lub tytułu wiadomości email „Oferta rozbudowy hali”. 
7. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. 
8. W przypadku przekazywania oferty drogą email zaleca się wystąpienie w osobnej wiadomości o 

potwierdzenie otrzymania oferty przez Zamawiającego. 
9. Informacja o wyniku postępowania zostanie podana w bazie konkurencyjności dostępnej na 

stronie internetowej: www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl  oraz na stronie 
internetowej Zamawiającego www.botatechnik.pl.  

 
Warunki zmiany umowy z Wykonawcą i zapytania ofertowego 
1. Wzór Umowy z Wykonawcą stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania ofertowego. 
2. Zamawiający nie przewiduje wprowadzenia istotnych zmian postanowień Umowy z Wykonawcą, 

chyba  że konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia Umowy z Wykonawcą lub zmiany te są korzystne dla 
Zamawiającego. Zmiana Umowy (w tym jej załączników) może nastąpić wyłącznie za zgodą Stron 
w formie pisemnej w postaci Aneksu do Umowy, pod rygorem nieważności.  

3. Złożenie Oferty w ramach niniejszego Zapytania Ofertowego jest jednoznaczne 
z zaakceptowaniem postanowień zawartych w niniejszym Zapytaniu Ofertowym. 

4. W przypadku, gdy w wyniku oceny dwie oferty uzyskają jednakową najwyższą liczbę punktów 
Zamawiający zaprosi tych Wykonawców do złożenia dalszych ofert cenowych.  

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania Ofertowego 
przed upływem terminu składania ofert. Informacja o wprowadzeniu zmiany lub uzupełnieniu 
treści Zapytania Ofertowego zostanie przekazana Wykonawcom niezwłocznie w formie pisemnej 
(e-mail), jak również zostanie opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego na stronie 
internetowej: www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz na stronie 
www.botatechnik.pl, a także będzie dostępna w siedzibie Zamawiającego. 

6. Jeżeli wprowadzone zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania Ofertowego będą wymagały zmiany 
treści ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. 

 
Postanowienia końcowe: 
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
2. Zamawiający nie dopuszcza przedstawiania ofert wariantowych. 
3. Zamawiający nie planuje zamówień uzupełniających. 



Strona 5 z 5 
 

4. Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
W przypadku, gdy Wykonawca, którego Oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza nie 
podpisze Umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający może 
podpisać Umowę z Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów. 

5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  
6. Wykonawca jest związany Ofertą przez 30 dni; bieg terminu związania Ofertą rozpoczyna się z 

dniem upływu terminu składania ofert. 
7. Dodatkowych informacji w tej sprawie można uzyskać pod nr tel. 539-523-525, email fundusze-

ue@botatechnik.pl  
8. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania w przypadku: 

1) nie pozyskania dofinansowania z programu pomocowego UE, 
2) braku środków finansowych na sfinansowanie zamówienia w wysokości odpowiadającej 

najkorzystniejszej ofercie,  
3) nie złożenia żadnej Oferty niepodlegającej odrzuceniu, 
4) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że prowadzenie postępowania lub 

wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym , czego nie można było wcześniej 
przewidzieć, 

5) gdy postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą 
zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

 
Załączniki: 
1. Opis i wymogi dotyczące przedmiotu zamówienia wraz z: 

1) Projektem budowlanym będącej przedmiotem Zapytania ofertowego 
2) Opisem technicznym dla rozbudowy hali będącej przedmiotem Zapytania ofertowego 
3) Przedmiarem robót 

2. Wzór Oferty wraz z załącznikiem nr 1 do Oferty – Warunki udziału w postępowaniu 
3. Wzór umowy z Wykonawcą 
4. Wykaz osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego, osób 

wykonujących w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i 
przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy.  


