
 

                                                                                         

 

Łask,  22.12.2017 r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR BUD.1.2017 

W związku z planowaną realizacją projektu „WDROŻENIE W PRZEDSIĘBIORSTWIE 

OVER GROUP INNOWACYJNEJ TECHNOLOGII PRODUKCJI OPATRUNKÓW 

HYDROŻELOWYCH” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, działania 2.3 Zwiększenie konkurencyjności 

MŚP / 2.3.1 Innowacje w MŚP,  Over Group Sp. z o.o. spółka komandytowa zwraca się z 

prośbą o przedstawienie oferty cenowej na niżej określony przedmiot zamówienia.  

 

I. Przedmiot zapytania ofertowego:  

Przedmiotem zapytania  jest zakup robót budowlanych na potrzeby remontu hali produkcyjnej 

przy ulicy Południowej 2 w Łasku 98-100, obejmujących niżej określony zakres: 

 

1. Roboty i materiały budowlane na cel adaptacji hali produkcyjnej. 

 

Szczegółowy zakres i rodzaj prac określa projekt architektoniczno-konstrukcyjny 

dostępny do wglądu w siedzibie Over Group sp. z o.o. sp. k. pod adresem ul. 

Warszawska 65, 98-100 Łask. 

 

Roboty i materiały budowlane na cel adaptacji hali produkcyjnej będą obejmowały: 

a. roboty rozbiórkowe polegające m.in. na: rozbiórce ścian z cegły z zabezpieczeniem 

konstrukcji stropu poprzez podstemplowanie, rozbiórkę elementów betonowych (ostrożne 

rozebranie posadzki wraz z podbudową), rozbiórkę elementów betonowych (rampy i 

pochylnie), rozbiórkę zadaszenia rampy wraz z konstrukcją wsporczą, 

b. roboty związane z posadzką polegające m.in. na: wykopach przy odkrywaniu odcinkami 

istniejących fundamentów o głębokości do 1,5m w gruncie kat. III (obniżenie poziomu gruntu 

wewnątrz budynku), uzupełnieniu konstrukcji betonowych (ułożenie warstwy chudego betonu 

o gr. 10cm), izolacji z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa, izolacji cieplnej i 

przeciwdźwiękowej z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho (jedna 

warstwa), położeniu płyty fundamentowej żelbetowej (żelbetowa płyta podposadzkowa gr. 



 

                                                                                         

 

10cm), położeniu warstwy wyrównawczej pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 50mm, 

położeniu posadzki epoksydowej do wysokich obciążeń  (do 5mm),  

c. roboty związane ze wzmocnieniem konstrukcji polegających m.in. na: wzmocnieniu 

słupów i ław (wklejenie prętów przy użyciu żywicy epox. w technologii typu HILTI), wylanie 

ław fundamentowych prostokątnych żelbetowych o szer. do 0,6m, wylanie stóp 

fundamentowych prostokątnych żelbetowych o obj. do 0,5m3 (stopy pod konstrukcję centrali 

wentylacyjnej), wzmocnieniu słupów żelbetowych z wklejeniem zbrojenia głównego w stopę 

żelbetową, wykonaniu stalowej konstrukcji wsporczej po wycięciu słupów żelbetowych, 

wykonaniu i montażu konstrukcji montażowej ram wsporczych pod instalację wentylacji 

dachowej, wykonaniu konstrukcji wsporczej pod centralę wentylacyjną (stalowa na 6 słupach 

z płytą żelbetową 3,5x6,0), 

d. roboty adaptacyjne i wykończeniowe polegające m.in. na: murowaniu ścian budynków 

wielokondygnacyjnych z cegieł pełnych lub dziurawek, wykuciu z muru i wstawieniu nowych 

drzwi zewnętrznych, wykuciu z muru i wstawieniu nowych okien zespolonych, montażu 

drzwi przesuwnych, montażu drzwi wewnętrznych, położeniu okładziny z bloczków z betonu 

komórkowego typu MULTIPOR GR. 10cm (izolacja termiczna od wewnątrz na ścianach 

zewnętrznych z przygotowaniem powierzchni ścian), położeniu tynków wewnętrznych z 

przygotowaniem powierzchni i gruntowaniem, malowaniu ścian wewnętrznych gładkich farba 

emulsyjną z gruntowaniem, wykonaniu sufitów podwieszanych o konstrukcji metalowych z 

wypełnieniem płytami z włókien mineralnych, dociepleniu stropu, pokryciu dachu jedną 

warstwą papy termozgrzewalnej z reperacją połaci po robotach montażowych i 

demontażowych, transportu gruzu i odpadu budowlanego z terenu rozbiórki przy ręcznym 

załadowaniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym, wykonanie nowej elewacji 

budynków 

e. wykonanie instalacji wodociągowej, wykonanie instalacji kanalizacyjnej, montaż 

przyborów sanitarnych wraz z myjką ciśnieniową, demontaż i utylizacja istniejącej instalacji 

wodociągowej i kanalizacyjnej. 

 

Wykonawca będzie zobowiązany do zakupienia wszystkich niezbędnych materiałów i 

urządzeń do prawidłowego wykonania wyżej wymienionych prac. 

 



 

                                                                                         

 

2. Roboty i materiały budowlane – instalacja elektryczna 

 

Szczegółowy zakres i rodzaj prac określa projekt architektoniczno-konstrukcyjny 

dostępny do wglądu w siedzibie Over Group sp. z o.o. sp. k. pod adresem ul. 

Warszawska 65, 98-100 Łask. 

 

Roboty i materiały budowlane instalacji elektrycznej będą obejmowały: 

 

a. montaż uchwytów pod przewody kabelkowe układane pojedynczo z przygotowaniem 

podłoża mechanicznie ( przykręcanie do kołków plast. w podłożu z cegły), montaż opraw 

awaryjnych, położenie przewodów kabelkowych n.t. w powłoce polwinitowej (łączny 

przekrój żył do 6-Cu/12-Almm2) mocowane paskami lub klamerkami na przygotowanym 

podłożu, położenie przewodów kabelkowych n.t. w powłoce polwinitowej (łączny przekrój 

żył do 12-Cu/20-Almm2) mocowane paskami lub klamerkami na przygotowanym podłożu, 

położenie przewodów kabelkowych n.t. w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył do 24-

Cu/40-Almm2) mocowane paskami lub klamerkami na przygotowanym podłożu, położenie 

przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył do Cu-6/Al.-12 mm2) 

układane na gotowych uchwytach bezśrubowych, w korytkach i na drabinkach z 

mocowaniem pojedynczo, położenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej 

(łączny przekrój żył do Cu-12/Al.-20 mm2) układane na gotowych uchwytach bezśrubowych, 

w korytkach i na drabinkach z mocowaniem pojedynczo, położenie przewodów kabelkowych 

w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył do Cu-24/Al.-40 mm2) układane na gotowych 

uchwytach bezśrubowych, w korytkach i na drabinkach z mocowaniem pojedynczo, 

przygotowaniu podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plast. w 

podłożu z cegły, montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm, montaż na 

gotowym podłożu odgałęźników bryzgoszczelnych bakelitowych bezśrubowo z podłączeniem 

przewodów kabelkowych do 2,5 mm2 w powłoce polwinitowej ( 4 wyloty), montaż na 

gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w 

puszce instalacyjnej z podłączeniem, montaż na gotowym podłożu łączników 

bryzgoszczelnych bakelitowych jednobiegunowych, przycisków mocowanych przez 

przykręcenie z podłączeniem, montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych 



 

                                                                                         

 

podtynkowych 2-bieg. z uziemieniem w puszkach z podłączeniem, montaż na gotowym 

podłożu gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-bieg. z uziemieniem przykręcanych 

16A/2,5mm z podłączeniem, montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych metalowych 

z uziemieniem 3-bieg. przykręcanych 63A/25mm2 z podłączeniem, montaż skrzynek i 

rozdzielnic skrzynkowych o masie do 500kg wraz z konstrukcją (mocowanie przez 

przyspawanie), przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na kołkach 

plast. lub kotwiących na podłożu betonowym (il. mocowań 2), montaż z podłączeniem na 

gotowym podłożu opraw oświetleniowych, montaż z podłączeniem na gotowym podłożu 

opraw oświetleniowych sufitowych na podwieszanych sufitach (zawieszanych), montaż z 

podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych do oświetlenia pomieszczeń 

przemysłowych (oprawy strugopyłoodporne, pyłoszczelne, w obudowie metalowej z 

odbłyśnikiem), montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych 

tunelowych w obudowie z tworzywa szt. z kloszem, montaż uziomu powierzchniowego w 

wykopie o głęb. do 0,6m w gruncie kat. III, montaż zawodów poziomych nienaprężanych z 

pręta o śr. do 10mm na dachu płaskim na wspornikach klejonych, montaż przewodów 

odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach na betonie z wykonaniem otworu 

mechanicznie (pręt o śr. do 10mm), łączenie pręta o śr. do 10mm na dachu za pomocą złączy 

skręcanych uniwersalnych krzyżowych, montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut 

(płaskownik w instalacji uziemiającej i odgromowej), montaż złączy do rynny okapowej na 

dachu w instalacji uziemiającej i odgromowej, montaż typowych iglic IO-10.0 o ciężarze 

127kg na dachu z gotowymi kotwami,  przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów, 

montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych przykręcanych do 2kg na ścianie, 

przykręcanie do gotowych otworów korytek U575 szer. 100mm, przykręcanie do gotowych 

otworów korytek U575 szer. 200mm, przykręcanie pokryw do korytek U575 szer. 100mm, 

wykonanie łuku na korytku U575, ręczne wykonanie ślepych otworów w cegle objęt. do 

1dm3, kompletowanie opraw oświetleniowych do 120W, układanie kabli wielożyłowych o 

masie do 12,0kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110kV w budynkach, budowlach lub na 

estakadach bez mocowania, układanie kabli wielożyłowych o masie do 2,0kg/m na napięcie 

znamionowe poniżej 110kV w budynkach, budowlach lub na estakadach bez mocowania, 

montaż głowic kablowych (zarobienie na sucho końca kabla Al  4-żyłowego o przekr. do 

240mm2 na nap. do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, montaż głowic 



 

                                                                                         

 

kablowych (zarobienie na sucho końca kabla Cu 4-żyłowego o przekr. do 120mm2 na nap. do 

1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, demontaż i utylizacja istniejącej instalacji 

elektrycznej oraz tablicy głównej, zasilenie kotłowni i tablicy istniejącej, wykonanie tablic 

T1, T2, T3 i sterowania wentylacji oraz kotłowni, pomiar rezystancji izolacji instalacji 

elektrycznych (obwód 1-fazowy, każdy następny), pomiar rezystancji izolacji instalacji 

elektrycznych (obwód 3-fazowy, każdy następny), sprawdzenie samoczynnego wyłączenia 

zasilania (pomiar impedancji pętli zwarciowej, każdy następny), sprawdzenie samoczynnego 

wyłączenia zasilania (pomiar rezystancji uziemienia, każdy następny), sprawdzenie 

samoczynnego wyłączenia zasilania (próby działania wyłącznika różnicowoprądowego, 

każdy następny), pomiar oświetlenia podstawowego i awaryjnego, przygotowanie 

dokumentów do zawarcia umowy z dostawcą energii oraz dokumentów odbiorowych do 

Nadzoru Budowlanego, montaż i uruchomienie oraz dostarczenie UPS 10kVA, wykonanie 

oświetlenia zewnętrznego budynków, wykonanie instalacji teleinformatycznej. 

 

Wykonawca będzie zobowiązany do zakupienia wszystkich niezbędnych materiałów i 

urządzeń do prawidłowego wykonania wyżej wymienionych prac. 

 

3. Roboty i materiały budowlane – instalacja centralnego ogrzewania z kotłownią 

 

Szczegółowy zakres i rodzaj prac określa projekt architektoniczno-konstrukcyjny 

dostępny do wglądu w siedzibie Over Group sp. z o.o. sp. k. pod adresem ul. 

Warszawska 65, 98-100 Łask. 

 

Roboty i materiały budowlane instalacji centralnego ogrzewania będą obejmowały: 

 

a. demontaż i utylizacja istniejącej instalacji centralnego ogrzewania wraz ze źródłem ciepła, 

montaż rurociągów i armatury, montaż grzejników z osprzętem, montaż nagrzewnic do 

instalacji wentylacji mechanicznej, izolację termiczną rurociągów, wykonanie prób instalacji, 

b. modernizację istniejącej kotłowni, wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi 

zewnętrznych, położeniu okładziny z bloczków z betonu komórkowego typu MULTIPOR 

GR. 10cm (izolacja termiczna od wewnątrz na ścianach zewnętrznych z przygotowaniem 



 

                                                                                         

 

powierzchni ścian), położeniu tynków wewnętrznych z przygotowaniem powierzchni, 

ułożenie glazury na wewnętrznej powierzchni ścian, na całej wysokości pomieszczenia, 

skucie istniejącej posadzki, wyrównanie i przygotowanie podłoża, ułożenie płytek na 

posadzce, transport gruzu i odpadu budowlanego z terenu rozbiórki przy ręcznym 

załadowaniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym. 

 

Wykonawca będzie zobowiązany do zakupienia wszystkich niezbędnych materiałów i 

urządzeń do prawidłowego wykonania wyżej wymienionych prac. 

 

4. Roboty i materiały budowlane – system zapewnienia właściwej jakości powietrza 

 

Szczegółowy zakres i rodzaj prac określa projekt architektoniczno-konstrukcyjny 

dostępny do wglądu w siedzibie Over Group sp. z o.o. sp. k. pod adresem ul. 

Warszawska 65, 98-100 Łask. 

 

Roboty i materiały budowlane systemu zapewnienia właściwej jakości powietrza będą 

obejmowały: 

 

a. rozprowadzenie kanałów wentylacyjnych z uzbrojeniem, dostawa i montaż urządzeń 

wentylacyjnych, wykonanie izolacji kanałów wentylacyjnych, demontaż i utylizacja 

istniejącej instalacji wentylacji. 

Wykonawca będzie zobowiązany do zakupienia wszystkich niezbędnych materiałów i 

urządzeń do prawidłowego wykonania wyżej wymienionych prac. 

 

5. Zakup środków trwałych – stacja przygotowania wody demineralizowanej 

 

Szczegółowy zakres i rodzaj prac określa projekt architektoniczno-konstrukcyjny 

dostępny do wglądu w siedzibie Over Group sp. z o.o. sp. k. pod adresem ul. 

Warszawska 65, 98-100 Łask. 

 

 



 

                                                                                         

 

 

Wykonawca będzie zobowiązany do zakupienia wszystkich niezbędnych materiałów i 

urządzeń do prawidłowego wykonania stacji przygotowania wody demineralizowanej zgodnie 

z wytycznymi Inwestora. 

 

 

II. Wymagania dotyczące oferty  

Oferta powinna zawierać:  

 nazwę i adres oferenta (pełna nazwa firmy, adres, NIP, nr wpisu do rejestru, dane 

teleadresowe)  

 data sporządzenia oferty  

 termin ważności oferty (nie krótszy niż do 30 dni od daty złożenia)  

 zakres oferty  

 odniesienie się do kryteriów wyboru oferty  

 cena całkowita netto oraz brutto w PLN  

 warunki i terminy płatności za poszczególne etapy 

 data/okres realizacji przedmiotu oferty 

 warunki i tryb płatności oraz możliwe do uzyskania upusty  

 dane osoby kontaktowej w sprawie oferty (imię nazwisko, numer telefonu, adres e-

mail)  

 oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym 

 udzielenie minimum 36 miesięcznej gwarancji na zrealizowany przedmiot 

zamówienia 

 termin realizacji zamówienia nie dłuższy niż 31.12.2018 

 

 

III. Wymagania w zakresie oferenta: 

Oferent powinien wykazać że posiada odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje w 

następującym zakresie: 



 

                                                                                         

 

 oświadczenie, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – realizował roboty 

budowlane zgodne z przedmiotem niniejszego zamówienia (co najmniej 2 zamówienia 

polegające na wykonaniu robót budowlanych podobnego rodzaju tj. 

budowa/przebudowa/rozbudowa/termomodernizacja obiektu kubaturowego, w tym 1 o 

wartości nie niższej niż 1 000 000zł netto) 

 Wykonawca spełni warunek (warunek konieczny) jeżeli wykaże, że: dysponuje 

osobami, które skieruje do wykonania zamówienia publicznego, umożliwiającymi 

realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości tzn. jedna osoba: kierownik 

budowy. Osoba ta musi spełniać poniżej określone warunki: 

Kierownik budowy - posiadający uprawnienia budowlane w specjalności 

konstrukcyjno-budowlanej, upoważniające do sprawowania funkcji kierownika 

budowy; Przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia do sprawowania 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydane na podstawie ustawy 

Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.) w rozumieniu Rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r. poz. 1278) lub 

odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie 

wcześniej obowiązujących przepisów. Dopuszcza się uprawnienia równoważne do 

powyższych wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa. oraz  

- należący do właściwej izby samorządu zawodowego - wpis na listę potwierdzony 

zaświadczeniem wydanym przez tą izbę, z określonym w nim terminem ważności; 

oraz - posiadający doświadczenie w kierowaniu minimum jedną inwestycją polegającą 

na budowie/przebudowie/rozbudowie obiektu kubaturowego o wartości robót 

tożsamej nie niższej niż 1 000 000 zł netto (wartość całkowita inwestycji).  

 Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie 

odpowiadającym przedmiotowi zamówienia. 

 

Oferty nie zawierające wymaganych powyżej informacji będą podlegały odrzuceniu ze 

względu na niespełnienie minimalnych warunków uczestnictwa w postępowaniu. 



 

                                                                                         

 

 

IV. Kryteria wyboru/oceny ofert:  

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryteria:  

 Cena - 70 % 

 Gwarancja - 30 % 

 

Maksymalna liczba możliwych do uzyskania punktów: 100 pkt, 

w tym: 

- Cena - 70 pkt 

- Gwarancja - 30 pkt 

 

V. Miejsce i tryb składania ofert  

 Oferty należy składać za pośrednictwem kuriera lub pocztą (liczy się data wpływu  

do Zamawiającego). Zamawiający dopuszcza również możliwość złożenia oferty w 

formie e-mail wysłany na adres: r.wozniak@over-group.pl (z zaznaczeniem w temacie 

e-maila nr zapytania ofertowego do którego odnosi się złożona oferta) lub osobiście w 

siedzibie Zamawiającego. 

 Wraz z ofertą musi zostać przesłane potwierdzenie wpływu zapytania ofertowego do 

Oferenta (ksero/skan pierwszej strony niniejszego zapytania ofertowego z adnotacją 

„Wpłynęło dnia ……” oraz pieczęcią firmową Oferenta oraz podpisem osoby 

upoważnionej ze strony Oferenta.  

 W przypadku wątpliwości związanych z zawartością złożonych ofert, Zamawiający 

zastrzega sobie prawo wezwania Oferenta do złożenia wyjaśnień lub uzupełnień.  

 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych lub 

wariantowych 

 Oferty należy złożyć w terminie do 12.01.2018 r.  

 Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane  

 

VI. Dane kontaktowe do oferty  

Osoba kontaktowa:  



 

                                                                                         

 

Rafał Woźniak 

+48 43 67 52 090 

+48 660 201 143 

r.wozniak@over-group.pl 

 

VII. Tryb ogłoszenia wyników  

 Wybór dostawcy nastąpi do 19.01.2018 r.  

 Zamawiający wybierze Oferenta, którego oferta wraz z wynikami negocjacji będzie 

najkorzystniejsza.  

 Zapytanie ofertowe zamieszczono w siedzibie Firmy OVER GROUP w Łasku przy ulicy 

Warszawskiej 65, w miejscach publicznie dostępnych (sekretariat) oraz na stronie 

internetowej zamawiającego: http://over-group.com/ . 

 Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania procedury wyboru dostawcy bez 

podania przyczyny  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Kryterium oceny. 

2. Oświadczenie o braku powiązania. 


