Pruszcz Gdański, 9 stycznia 2017r

OGŁOSZENIE
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
PRZETARG NR 1/2017

Trend Projekt Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na budowę hali magazynowo – montażowej
w miejscowości Mokry Dwór, gmina Pruszcz Gdański.

1. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
2. Termin zakończenia prac budowlanych (data zgłoszenia budowli do odbioru): 31.03.2018r.
3. Blokowy zakres prac wchodzących:
A. Prace rozbiórkowe wiaty oraz innych elementów, na terenie przeznaczonym na budowę
hali.
B. Wytyczenie geodezyjne przedmiotu zamówienia.
C. Prace ziemne.
D. Wykonanie fundamentów.
E. Wykonanie posadzek.
F. Wykonanie i montaż konstrukcji stalowej hali.
G. Montaż płyt warstwowych.
H. Wykonanie i montaż stolarki (drzwi, świetliki, bramy, okna).
I. Budowa biura wewnątrz hali (pomieszczenie dla pracowników hali).
J. Prace wykończeniowe i uporządkowanie terenu po zakończeniu budowy.
Zakres wymieniony w niniejszym punkcie obejmu materiały oraz robociznę
4. Oznaczenie prac objętych przetargiem wg. Wspólnego Słownika Zamówień: 45213221-8.
5. Wadium: brak.
6. W przetargu mogą wziąć udział podmioty gospodarcze, które posiadają co najmniej trzyletnie
doświadczenie w zakresie wykonywania robót budowlanych.
7. W przetargu nie mogą wziąć udziału podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z
ogłaszającym przetarg.
8. Gwarancja na wykonane prace minimum 24 miesiące liczona od dnia odbioru wszystkich prac
budowlanych objętych niniejszym przetargiem.
9. Okres związania ofertą wynosi 90 dni i liczony jest od terminu złożenia oferty.
10. Dokumentacja projektowa oraz wzór umowy na prace budowlane dostępna jest w biurze
Trend Projekt Sp. z o.o. w Mokrym Dworze nr 29b.
11. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
12. Oferenci mają prawo do zapoznania się z terenem budowy, po wcześniejszym uzgodnieniu
terminu z osobami wymienionymi w niniejszym ogłoszeniu o przetargu.
13. W ofertach powinna zostać określona jedna cena netto (bez VAT) obejmująca zakres
wymieniony 3 ogłoszenia o przetargu.
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14. Termin i miejsce składania ofert: 13 luty 2017r do godziny 12.00 w biurze oddziału Trend
Projekt Sp. z o.o. w Mokrym Dworze nr 29b (gmina Pruszcz Gdański). Decyduje data i godzina
wpływu oferty do biura Spółki w Mokrym Dworze.
15. Przyjmowane będą oferty tylko w formie papierowej, podpisane przez osoby/osobę
upoważnioną do reprezentowania oferenta.
16. Otwarcie ofert nastąpi w biurze Spółki w Mokrym Dworze dnia 13 lutego 2017r o godzinie
12.30.
17. Wybór oferty i ogłoszenie wyniku przetargu nastąpi 14 lutego 2017r.
18. Wszystkie podmioty, które złożą oferty zostaną poinformowane w formie pisemnej o wyniku
przetargu.
19. Podpisanie umowy na prace budowlane nastąpi w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyniku
przetargu.
20. Osoby upoważnione do udzielania wszelkich informacji w zakresie objętym niniejszym
przetargiem:
Dagmara Małachowska – tel: 601-265-552, e-mail: dagmara.malachowska@trendprojekt.pl
Robert Małachowski – tel: 690-900-005, e-mail: robert.malachowski@trendprojekt.pl
21. Udzielanie odpowiedzi na pytania oferentów przed złożeniem ofert, będzie w formie poczty
elektronicznej (e-mail), która będzie miała charakter publiczny i jej treść będzie udostępniana
wszystkim podmiotom, które zgłoszą zamiar złożenia oferty.
22. Kryterium wyboru oferty: cena 100%.
23. Oferta, która zawierała będzie rażąco niską ceną w stosunku do cen obowiązujących na rynku
na podobne prace budowlane zostanie odrzucona.

Za Trend Projekt Sp. z o.o.

Robert Małachowski
Prezes Zarządu
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