HEN-BUD Spółka z o.o.
ul. Turystyczna 134 D 20-258 Lublin
Biuro: tel. 81/ 751 04 09, fax. 81/ 751 00 46
Zaopatrzenie inwestycji: tel./fax . 81/ 751 08 34
NIP 946-251-10-82 REGON 060199348

Konto: BPS SA 58 1930 1695 2514 0563 8774 0001
www. henbud.com.pl
KRS 0000269725, Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku,
VI Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy w wysokości 830 000,00 zł

Dotyczy projektu: „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa HEN-BUD poprzez zakup specjalistycznych
środków transportu i urządzeń” realizowanego w ramach umowy o dofinansowanie projektu
nr 05.09-UDA-RPLU.01.03.00-06-218/09

Lublin, 25.04.2014r.

Zapytanie ofertowe nr 1/2014
(dotyczy: zakup kompletu szalunków
składającego się z elementów deskowania w systemie
dźwigarowym, deskowań ściennych oraz systemu zabezpieczeń
biegów klatki schodowej i stropu)

I. ZAMAWIAJĄCY
HEN-BUD SPÓŁKA Z O.O.
UL. TURYSTYCZNA 134D
NIP: 946-251-10-82; REGON: 060199348; KRS: 0000269725
tel. 81-751-04-09
fax. 81-751-00-46
biuro@henbud.com.pl
strona internetowa: www.henbud.com.pl
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup kompletu szalunków składającego się z elementów
deskowania w systemie dźwigarowym, deskowań ściennych oraz systemu zabezpieczeń
biegów klatki schodowej I stropu jako elementu do realizacji projektu pt. „Wzrost
konkurencyjności przedsiębiorstwa HEN-BUD poprzez zakup specjalistycznych środków
transportu i urządzeń”
2.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
a) komplet szalunków składający się z elementów deskowania w systemie
dźwigarowym, deskowań ściennych oraz systemu zabezpieczeń biegów klatki
schodowej i stropu – Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
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III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: najpóźniej do dnia 16.06.2014r.
IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki:
1) Akceptują treść zapytania bez zastrzeżeń – złożenie oferty jest uważane za akceptację treści
zapytania.
2) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, w tym: prowadzą działalność gospodarczą
w zakresie objętym zamówieniem (dotyczy Wykonawców prowadzących działalność
gospodarczą). Warunkiem spełnienia wymagania określonego w pkt. 2 jest dostarczenie
dokumentu: odpis z KRS, zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej, wystawione
w dacie nie wcześniej niż trzy miesiące przed datą złożenia oferty.
3) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: posiadają udokumentowane doświadczenie
związane ze sprzedażą i dostawą materiału. Powyższy warunek Wykonawca powinien
udokumentować oświadczeniem (oświadczenie jest częścią składową formularza ofertowego).
4) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
5) Oferent jest podmiotem niepowiązanym z Zamawiającym w sposób osobowy lub kapitałowy.
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu (załącznik nr 2) załączonym do niniejszego
zapytania. Do oferty należy załączyć:
a) specyfikacje techniczne oferowanych produktów
b) odpis z KRS poświadczony za zgodność z oryginałem,
c) zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej (dotyczy osób lub podmiotów
prowadzących działalność gospodarczą)
2. Ceny należy wyrazić w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Oferta powinna być:
- opatrzona pieczątką firmową
- posiadać datę sporządzenia
- zawierać nazwę, adres lub siedzibę Oferenta, numer NIP,REGON, nr telefonu, e-mail,
wskazaną osobę do kontaktu
- podpisana czytelnie przez Oferenta.
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V. MIEJSCE, TERMIN i SPOSÓB SKŁADANIA OFERTY
1. Ofertę należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego w terminie do dnia 12.05.2014r.
do godziny 15.00
2. Ofertę należy dostarczyć w jednej z wymienionych poniżej form:
- pisemnej za pośrednictwem poczty lub osobiście na adres siedziby Zamawiającego:
HEN-BUD Spółka z o.o. ul. Turystyczna 134D, 20-258 Lublin, od poniedziałku do piątku
w godzinach pracy: 7.00-15.00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zapytanie ofertowe
nr 1/2014” (decyduje data wpływu do siedziby Zamawiającego)
- drogą elektroniczną na adres email: biuro@henbud.com.pl
Oferty złożone drogą elektroniczną należy również przesłać w formie papierowej.
3. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert. O przedłużeniu terminu składania ofert
Zawiadamiający niezwłocznie powiadamia wszystkich Wykonawców
4.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

5.

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert.
7.

Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.henbud.com.pl

VI. OCENA OFERTY
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1 - cena - 70%
2 - okres gwarancji - 20%
3 – termin realizacji - 10%
Każdej ofercie zostaną przyznane punkty. Oferta, która otrzyma największą ilość punktów
zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Oferent może maksymalnie otrzymać 100% = 100pkt –
oferta najkorzystniejsza.
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VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem
strony internetowej znajdującej się pod adresem: www.henbud.com.pl
VIII. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela p. Anna Wierzchoń pod numerem telefonu 81-751-04-09.
IX. ZAŁĄCZNIKI
Załącznik nr 1 – Specyfikacja kompletu szalunków składającego się z elementów
deskowania w systemie dźwigarowym, deskowań ściennych oraz
systemu zabezpieczeń biegów klatki schodowej i stropu – 3 strony
Załącznik nr 2 – Wzór formularza ofertowego – 2 strony.
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