
W związku z ubieganiem się przez firmę „Dariusz Libera DreamPen Producent Art. Piśmienniczych” o 

dofinansowanie na realizację projektu pn.„ Wdrożenie nowatorskich technologii w celu dywersyfikacji i 

wprowadzenia nowych innowacyjnych produktów w przedsiębiorstwie DreamPen Zielona Góra”: ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 1.5.1 „Rozwój sektora MŚP”, Działania 

1.5 „Rozwój sektora MŚP”, ”, Osi priorytetowej I „Gospodarka i innowacje” Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2014-2020 – zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty 

na: 

ZAKUP PROJEKTU BUDOWLANEGO I TECHNOLOGICZNEGO 

Nazwa i adres Zamawiającego 

 

 

Dariusz Libera DreamPen Producent Art. Piśmienniczych 
UL. Dekoracyjna 12 A 
65-155 Zielona Góra 
 NIP:  5951249345 
REGON: 971235292 
adres e-mail: dreampen@dreampen.pl 
Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami 

Dariusz Libera 
tel. 604907504 
tel. 68 477 22 33 
fax.: 68 477 22 49 
adres e-mail: dreampen@dreampen.pl 
 

Tryb udzielania zamówienia 

 

 
Zamówienie udzielane będzie w trybie postępowania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności. 

Opis przedmiotu zamówienia 

 

Przedmiotem zamówienia jest zakup:  

1. Projektu budowlanego i technologicznego. 

Przedmiotem zamówienia jest zakup projektu budowlanego i technologicznego. Przedmiot zamówienia musi 

obejmować opracowanie, w skład której musi wchodzić dokumentacja architektoniczno-budowlana wraz z 

projektem zagospodarowania terenu oraz niezbędnymi opiniami i uzgodnieniami potrzebnymi do uzyskania 

pozwolenia na budowę dla hali produkcyjnej wraz z częścią socjalno-biurową . W skład projektu 

architektoniczno-budowlanego wchodzić muszą: 

- Projekt zagospodarowania terenu; 

- Projekt architektury; 

- Projekt konstrukcji stalowej hali; 

- Projekt fundamentów; 

- Projekt instalacji grzewczej; 

- Projekt instalacji wentylacyjnej; 

- Projekt przyłącza gazowego; 



- Projekt instalacji gazowej; 

- Projekt instalacji wodno-kanalizacyjnej; 

- Projekt przyłącza wodno-kanalizacyjnego; 

- Projekt instalacji kanalizacji deszczowej; 

- Projekt instalacji elektrycznej; 

- Projekt przyłącza elektrycznego; 

- Projekt dróg i placów manewrowych. 

Dokumentacja techniczna winna być wykonana w języku polskim, w zgodności z Polskimi Normami 

budowlanymi oraz przepisami Polskiego Prawa budowlanego, wykonana i weryfikowana przez polskich 

uprawnionych projektantów.  

W skład projektu technologicznego wchodzić musi: 

•  Rozmieszczenie funkcjonalne pomieszczeń produkcyjnych i pomocniczych w projektowanym 

Zakładzie. 

• Rozmieszczenie parku maszynowego w pomieszczeniach produkcyjnych uwzględniając obowiązujące 

przepisy, ze szczególnym uwzględnieniem rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

• Rozmieszczenie i zagospodarowanie pomieszczeń socjalno-sanitarnych, zapewniających 

zatrudnionym pracownikom wykonywanie pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

• Opis procesu technologicznego z podaniem ilości zapotrzebowanych surowców podstawowych i 

pomocniczych (podaniem ich charakterystyki i wymagań) oraz wyrobów gotowych. 

• Zagadnienia transportu zewnętrznego i wewnętrznego. 

• Zestawienie zapotrzebowania czynników energetycznych. 

• Zestawienie zatrudnienia z rozdziałem na kobiety i mężczyzn oraz na zmiany. 

• Wytyczne niezbędne do wykonania projektów branżowych. 

 

Projekt technologii poprzedzony musi być wykonaniem koncepcji, która po akceptacji przez 

Wnioskodawcę oraz wstępnej akceptacji przez rzeczoznawców ds. bhp, sanepidu i ppoż. będzie 

podstawą do wykonywania projektu budowlanego.  

 

Dane informacyjne: 

• nowa hala produkcyjna o powierzchni ok. 1196 m2  

• budynek socjalno-biurowy o powierzchni ok. 555m2.  

 

Powierzchnia ta jest niezbędna do posadowienia 5 nowych wtryskarek wraz z wyposażeniem (ok. 

600m2), pomieszczenia drukarni (ok. 350 metrów – gdzie będą zainstalowane maszyny drukujące) oraz 

pomieszczeń socjalnych i szatni na potrzeby pracowników (ok. 150 m2). W budynku socjalno-biurowym o 

pow. ok. 555 m2 zorganizowane zostanie miejsce przyjmowania nowych klientów i spotkania biznesowe, 

powstaną nowe pomieszczenia biurowe dla rozwijającego się Działu Sprzedaży, powstanie sala konferencyjna 

na potrzeby spotkań biznesowych oraz szkoleń pracowników oraz pomieszczenie wystawki prezentującej 

produkty firmy, w tym najnowsze długopisy reklamowe (show room), stanowiące miejsce pokazania 

możliwości produkcyjnych firmy. Planuje się budowę hali dwunawowej w konstrukcji stalowej oraz 

murowanego budynku socjalno-biurowego, wraz z instalacjami a także placami manewrowymi  i drogami 

dojazdowymi.  

 

Dane działki 

- powierzchnia 2760 m2, 



- działka nr 3/14, obręb 4, Zielona Góra. 

KODY CPV:  

•Kod CPV: 71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych  

•Kod CPV: 71245000-7 Plany zatwierdzające, rysunki robocze i specyfikacje  

•Kod CPV: 71223000-7 Usługi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektów budowlanych 

•Kod CPV: 71251000-2 Usługi architektoniczne i dotyczące pomiarów budynków  

•Kod CPV: 71325000-2 Usługi projektowania fundamentów  

•Kod CPV: 71327000-6 Usługi projektowania konstrukcji nośnych  

•Kod CPV: 71328000-3 Usługi kontroli projektu konstrukcji nośnych  

•Kod CPV: 71323200-0 Projektowe usługi inżynieryjne w zakresie zakładów  

 

Termin realizacji zamówienia 

 

Planowany termin wykonania usługi do końca I kwartału 2017. 

 

Warunki udziału w postępowaniu oraz 

Przesłanki wykluczenia wykonawców z postępowania 

 

Z postępowania Zamawiający wykluczy podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez 

powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami 

upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu 

Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a 

wykonawcą, polegające w szczególności na:   

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,   

- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,  

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,  pozostawaniu 

w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa 

drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki 

lub kurateli. 

Na potwierdzenie braku przesłanki wykluczenie z postępowania wykonawca zobowiązany jest przedłożyć 

oświadczenie – załącznik nr 2 

Wymagane dokumenty 

 

OFERTA WINNA ZAWIERAĆ: Załącznik nr 1 – FORMULARZ OFERTOWY, Załącznik nr 2 - OŚWIADCZENIE O 

BRAKU PRZESŁANEK DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

• nie dopuszcza się składania ofert wariantowych - złożenie oferty wariantowej powoduje jej wykluczenie z 
postępowania ofertowego; 



• nie dopuszcza się składania ofert częściowych - złożenie oferty częściowej powoduje jej wykluczenie z 

postępowania ofertowego; 

 

Wybór oferty 

Procedura Wyboru 

• Wysłanie zapytania ofertowego wraz z Załącznikiem nr 1,2  

• Dostarczenie do Zamawiającego Załącznika nr 1,2 – formularz ofertowy  

• Sprawdzenie wymogów formalno-technicznych dotyczących złożonych ofert. 

• Wyjaśnienie wszelkich niejasności dotyczących ofert. Oferta zostanie odrzucona w przypadku 
niespełnienia  wymagań uznanych przez Zamawiającego za konieczne. 

• Dalsza ocena oferty, na którą składa się ocena warunków handlowych. 

• Wybór Oferenta, który został najwyżej oceniony, zgodnie z kryteriami oceny ofert opisanymi 
w niniejszym zapytaniu ofertowym. 

• Podpisanie umowy.  
 

a. Proces wyboru oferty  
Zamawiający  zastrzega sobie prawo do odstąpienia od procedury wyboru oferenta, unieważnienia 

przetargu, uznania, że przetarg nie dał rezultatu. 

 

b. Prawo do wykluczenia oferty z oceny  
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykluczenia z procesu oceny oferty, niespełniającej 

któregokolwiek z warunków określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym. 

 

c. Kryteria Oceny Ofert: 
Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które zostaną złożone przez Oferentów 

niewykluczonych z postępowania i nie zostaną odrzucone przez  Zamawiającego z przyczyn 

formalnych oraz koniecznych wymagań technicznych. 

Termin związania ofertą 

 

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem 

terminu składania ofert. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystąpienia o przedłużenie terminu związania ofertą. Brak zgody na 

przedłużenie powyższego terminu spowoduje odrzucenie oferty. 

Termin i miejsce złożenia oferty 
 

 

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.09.2016r  

- osobiście lub listownie(wypełniony formularz ofertowy wraz z załącznikami podpisany przez osobę 
uprawnioną do reprezentacji) na adres Zamawiającego:    

„Dariusz Libera DreamPen Producent Art. Piśmienniczych” 
UL. Dekoracyjna 12 A 
65-155 Zielona Góra 
 NIP:  5951249345 
REGON: 971235292 
adres e-mail: dreampen@dreampen.pl 
Dariusz Libera 



tel. 604907504 
tel. 68 477 22 33 
fax.: 68 477 22 49 
adres e-mail: dreampen@dreampen.pl 
 
- w formie elektronicznej (skan wypełnionego formularza ofertowego wraz z załącznikami podpisane przez 
osobę uprawnioną do reprezentacji) na adres:  dreampen@dreampen.pl  z tytułem wiadomości „Oferta na 
projekt budowlany i technologiczny”  

Złożenie oferty uznane zostanie za skuteczne, jeżeli kompletna oferta wpłynie do Zamawiającego lub na 

skrzynkę mailową o podanym wyżej adresie w terminie określonym w niniejszym punkcie. Data stempla 

pocztowego nie decyduje o skutecznym wniesieniu oferty. 

Formularz oferty stanowi załącznik nr 1,2. 

Kryteria oceny ofert i opis sposobu ich obliczenia 

 

Kryteriami oceny są: 

Cena netto zamówienia - 100% 

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów wyliczonych w oparciu o 

powyższe kryteria i ich ustaloną wagę. Ilości punktów za poszczególne kryteria po zsumowaniu będą stanowić 

końcową ilość punktów przyznaną danej ofercie. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska 

najwyższą końcową ilość punktów.  

Zaproponowana przez Wykonawcę cena powinna zostać w ofercie podana jako cena brutto oraz z rozbiciem 

na cenę netto i podatek VAT, wyrażona w PLN. W przypadku wskazania w ofercie ceny w walucie innej niż 

PLN, cena ta zostanie przeliczona na PLN według średniego kursu danej waluty opublikowanego przez 

Narodowy Bank Polski z dnia zamieszczenia niniejszego zapytania ofertowego na stronie Zamawiającego. 

Cena oferty (zarówno cena brutto, jak i cena netto) powinna zawierać wszystkie koszty niezbędne dla 

wykonania Przedmiotu Zamówienia. Dla zapewnienia równouprawnienia oferentów krajowych oraz 

zagranicznych ceną podlegającą ocenie jako kryterium oceny oferty będzie łączna cena netto (bez podatku 

VAT) określona w ofercie, wyrażona w PLN(w tym w razie konieczności po przeliczeniu ceny wykazanej w 

walucie obcej według zasad opisanych powyżej). Przy dokonywaniu kalkulacji ceny należy wziąć pod uwagę 

wszystkie elementy składającą się na wykonanie Przedmiotu Zamówienia. W ofercie cena powinna zostać 

przedstawiona według zasad wynikających z formularza ofertowego. 

Punkty za kryterium „Cena netto zamówienia” zostaną przyznane za łączną cenę netto określoną w ofercie, 

według następującego wzoru:  

 
najniższa zaoferowana cena (netto) 

ilość punktów = ----------------------------------------------------- x 100 
cena w badanej ofercie (netto) 

 

Ilości punktów za poszczególne kryteria po zsumowaniu będą stanowić końcową ilość punktów przyznaną 

danej ofercie. Za najkorzystniejsza zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową ilość punktów. 

Warunki zmiany umowy 

 



Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków umowy podpisanej  

z Wykonawcą zamówienia w wyniku przeprowadzonego postępowania, jeżeli spełniony zostanie któryś z 

poniższych warunków: 

a) Zmiana uzasadniona będzie sytuacją niemożliwą do przewidzenia w momencie wszczęcia postępowania o 

udzielenie zamówienia. 

b) Zmiana będzie korzystna dla zamawiającego.  

c) Zmiany mogą dotyczyć również terminów realizacji, terminów płatności, itp., w przypadku wystąpienia 
warunków uzasadniających taką zmianę. 

Pozostałe informacje 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

Otwarcie ofert nastąpi dnia 20.09.2016r.  

Zamawiający zastrzega sobie prawo do pozostawienia bez rozpatrzenia oferty niezgodnej z wymogami 

niniejszego zapytania, tj. niespełniającej wymagań formalnych lub merytorycznych. W przypadku zaistnienia 

powyższej okoliczności Oferentom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego. 

Zamawiający informuje, że postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. – 

Prawo Zamówień Publicznych, dlatego nie jest możliwe stosowanie środków odwoławczych określonych w tej 

ustawie.    

W toku badania i oceny ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Oferenta do  uzupełnienia 

braków, korekty błędów lub wyjaśnień treści złożonych ofert. W powyższym celu Zamawiający wyznaczy 

zakres wymaganych korekt i/lub uzupełnień oraz odpowiedni termin na ich dokonanie. Niedotrzymanie tego 

terminu będzie skutkować odrzuceniem oferty. 

OFERTA WINNA ZAWIERAĆ: Załącznik nr 1 – FORMULARZ OFERTOWY, Załącznik nr 2 - OŚWIADCZENIE O 

BRAKU PRZESŁANEK DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

Zamawiający  zastrzega sobie prawo do odstąpienia od procedury wyboru oferenta, unieważnienia 

postępowania ofertowego, uznania, że postępowanie ofertowe nie dało rezultatu. 

 

                                                                 

Zielona Góra, 08-09-2016                                                                           

………………………………………………………… 

(miejscowość, data)                          podpis osoby/osób 

uprawnionych do reprezentowania 
Zamawiającego 


