Zmiana treści zapytania ofertowego na wykonanie zamówienia pn.: „Wykonanie prac
budowlanych polegających na budowie hali produkcyjno- usługowej w Gardnie”

1. Zamawiający wprowadza zmiany w treści zapytania ofertowego, ogłoszenia o zapytaniu
ofertowym oraz w treści wzoru umowy.
2. Integralną częścią jest zaktualizowane zapytanie ofertowe oraz zmiana ogłoszenia o
zapytaniu ofertowym.
Treśd ogłoszenia przed zmianą
Treśd ogłoszenia po zmianie
Termin składania ofert: 21.04.2017 r., do godziny Termin składania ofert: 28.04.2017 r., do
12.00
godziny 12.00
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli
Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie
ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, co
najmniej dwie roboty, które w swoim rodzaju i
wartości zawierały budowę hali produkcyjnousługowej o powierzchni całkowitej min. 1000
m2 i o wartości co najmniej 3.000.000,00 zł
brutto każda z robót, oraz wykaże, że powyższe
roboty budowlane w wymaganym rodzaju i
kwocie zostały wykonane w sposób należyty,
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
prawidłowo ukooczone.

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli
Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie
ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, co
najmniej dwie roboty, które w swoim rodzaju i
wartości
zawierały:
budowę
budynku
produkcyjnego, usługowego, magazynowousługowego, biurowo-usługowego lub biurowomagazynowego o powierzchni całkowitej min.
1000 m2 i o wartości co najmniej 3.000.000,00 zł
brutto każda z robót, oraz wykaże, że powyższe
roboty budowlane w wymaganym rodzaju i
kwocie zostały wykonane w sposób należyty,
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
prawidłowo ukooczone.

Treśd zapytania przed zmianą
Wykonawca winien umieścid ofertę w
nieprzezroczystej i zabezpieczonej kopercie.
Koperta winna byd zaadresowana następująco:
Mechatronic Engineering Sp. z o.o. ul.
Kostrzyoska 28, 66-400 Gorzów Wlkp. oraz
powinna byd oznakowana następującym
tekstem:
„Oferta
na
wykonanie
prac
budowlanych polegających na budowie hali
produkcyjno- usługowej w Gardnie - nie otwierad
przed dniem 21.04.2017r. przed godz. 12.30.

Treśd zapytania po zmianie
Wykonawca winien umieścid ofertę w
nieprzezroczystej i zabezpieczonej kopercie.
Koperta winna byd zaadresowana następująco:
Mechatronic Engineering Sp. z o.o. ul.
Kostrzyoska 28, 66-400 Gorzów Wlkp. oraz
powinna byd oznakowana następującym
tekstem: „Oferta
na wykonanie prac
budowlanych polegających na budowie hali
produkcyjno- usługowej w Gardnie - nie otwierad
przed dniem 28.04.2017r. przed godz. 12.30

Termin składania ofert: do dnia 21.04.2017r., do Termin składania ofert: do dnia 28.04.2017r., do
godz. 12.00
godz. 12.00
Termin otwarcia ofert: 21.04.2017r godz.12.30

Termin otwarcia ofert: 28.04.2017r godz.12.30

Zatwierdzono w dniu: 07.04.2017r.

posiadanego doświadczenia
zamówieo podobnych;

Zatwierdzono w dniu: 18.04.2017r.

w

realizacji

posiadanego doświadczenia
zamówieo podobnych;

w

realizacji

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli
Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie
ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, co
najmniej dwie roboty, które w swoim rodzaju i
wartości zawierały budowę hali produkcyjnousługowej o powierzchni całkowitej min. 1000
m2 i o wartości co najmniej 3.000.000,00 zł
brutto każda z robót, oraz wykaże, że powyższe
roboty budowlane w wymaganym rodzaju i
kwocie zostały wykonane w sposób należyty,
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
prawidłowo ukooczone.

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli
Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie
ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, co
najmniej dwie roboty, które w swoim rodzaju i
wartości
zawierały:
budowę
budynku
produkcyjnego, usługowego, magazynowousługowego, biurowo-usługowego lub biurowomagazynowego o powierzchni całkowitej min.
1000 m2 i o wartości co najmniej 3.000.000,00
zł brutto każda z robót, oraz wykaże, że
powyższe roboty budowlane w wymaganym
rodzaju i kwocie zostały wykonane w sposób
należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
i prawidłowo ukooczone.

Treśd umowy przed zmianą
Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z
przekazaną
mu
przez
Zamawiającego
dokumentacją, stanowiącą podstawę realizacji
przedmiotu umowy oraz potwierdza, że ją
otrzymał. Wykonawca uznaje, że dokumentacja
jest kompletna i i stanowi podstawę do
kompletnego zrealizowania przedmiotu umowy.
Wykonawca oświadcza również, że jest
przedsiębiorcą budowlanym specjalizującym się
w realizacji robót budowlanych o charakterze
odpowiadającym przedmiotowi umowy i
gwarantuje wysoką jakośd prac związanych z
realizacją zadania, o którym mowa w ust. 1, zaś
celem
Umowy
jest
kompleksowe
wyremontowanie obiektów wymienionych w
dokumentacji i przekazanie ich przez
Wykonawcę na rzecz Zamawiającego.

Treśd umowy po zmianie
Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z
przekazaną
mu
przez
Zamawiającego
dokumentacją, stanowiącą podstawę realizacji
przedmiotu umowy oraz potwierdza, że ją
otrzymał. Wykonawca uznaje, że dokumentacja
jest kompletna i i stanowi podstawę do
kompletnego zrealizowania przedmiotu umowy.
Wykonawca oświadcza również, że jest
przedsiębiorcą budowlanym specjalizującym się
w realizacji robót budowlanych o charakterze
odpowiadającym przedmiotowi umowy i
gwarantuje wysoką jakośd prac związanych z
realizacją zadania, o którym mowa w ust. 1, zaś
celem Umowy jest budowa hali produkcyjno –
usługowej wraz niezbędną infrastrukturą
kompleksowe
wyremontowanie
obiektów
wymienionych w dokumentacji i przekazanie ich
przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego.

