Płock, 02.11.2009r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

W związku z planowaną inwestycją zapraszamy do złoŜenia oferty na kompleksową
realizację budowy hali montaŜowej z zapleczem socjalno-biurowym w Płocku
przy ul. Kostrogaj 8:
W zakres robót wchodzą między innymi: budowa hali montaŜowej o powierzchni 1800m –
konstrukcja stalowa, słupowo ryglowa, ściany z płyt warstwowych, okna PCV o powierzchni
łącznej 1/8 powierzchni posadzki, posadzka przemysłowa zbrojona bezpyłowa. W hali
część socjalno sanitarna. Instalacje: elektryczna 220 i 380V wodna, kanalizacyjna,
ogrzewania, spręŜonego powietrza technologicznego, wentylacyjna. Wrota stalowe
wjazdowe i wyjazdowe podnoszone automatycznie. Utwardzenie placu składowego
betonem zbrojonym. Wykonanie placów składowych i manewrowych, dróg wewnętrznych
i chodników.
Szczegółowy zakres robót oraz dokumentacja techniczna znajduje się do wglądu w
sekretariacie P.P.E.B KONTENER Sp. z o.o. w Płocku ul. Kostrogaj 8 w godzinach od 08:00
do 14:00 od poniedziałku do piątku w dniach od 03.11.2009 do 17.11.2009r. Informacji
udziela V-ce Prezes zarządu Pan Zbigniew Wiktorski w godzinach od 12:00 do 14:00
Przewidywany termin rozpoczęcia inwestycji 28.12.2009r.
Oferta składana w trybie konkursu ofert winna zawierać:
1. Aktualne dokumenty rejestrowe Oferenta
2. Cenę netto oraz cenę brutto wykonania pełnego zakresu robót
3. Termin rozpoczęcia oraz termin zakończenia inwestycji
4. Propozycja zabezpieczenia dobrego wykonania robót (kaucja, gwarancja bankowa,
ubezpieczenie)
Termin składania ofert upływa w dniu 17.11.2009 roku o godzinie: 12.00
Oferta winna być złoŜona osobiście przez Oferenta, przez kuriera lub listem poleconym (decyduje
data i godzina wpływu oferty do sekretariatu) w sekretariacie P.P.E.B. Kontener Spółka z o.o. w
Płocku, ul. Kostrogaj 8. Oferta winna być złoŜona w zaklejonej kopercie oznaczonej:
Dane adresowe Oferenta, napis „Konkurs ofert na wykonanie inwestycji – budowa hali montaŜowej
z zapleczem socjalno-biurowym”. Oferta winna być napisana w języku polskim, pismem
maszynowym lub komputerowym (oferty napisane odręcznie nie będą rozpatrywane).
Oferty częściowe nie będą rozpatrywane.
Przedsiębiorstwo Produkcji Elementów Budowlanych „Kontener” Spółka z o.o.
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Konkurs nie przewiduje składania wadium przez Oferentów.
Publiczne otwarcie ofert i wybór najlepszej oferty nastąpi w dniu 18.11.2009 roku o godzinie: 13.00
Kryteria oceny złoŜonych ofert:
1. Cena netto - 80%
2. Termin realizacji – 20%
Zapraszamy do złoŜenia oferty.
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