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ZAMAWIAJĄCY I ZAMÓWIENIE 

 

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu (58-306) przy  

ul. Uczniowskiej 16, (tel.74-664-91-64), zwana Zamawiającym, zaprasza do składania ofert na wykonanie: 

instalacji elektrycznej, instalacji wentylacyjnej oraz montażu oświetlenia w pomieszczeniu magazynowym WSSE 

„INVEST-PARK” sp. z o.o. znajdującym się w biurowcu Spółki. Zlecenie należy wykonać zgodnie z przedmiarem 

prac inwestorskich, który stanowi załącznik nr 1. 

ZAKRES ZAMÓWIENIA 

Zakres zamówienia obejmuje: 

1. Wykonanie wentylacji pomieszczenia magazynowego P012A. 

2. Wykonanie instalacji elektrycznej dla pomieszczenia P012A (instalacja gniazd wtykowych, doprowadzenie 

zasilania oświetlenia). 

3. Wykonanie oświetlenia pomieszczenia magazynowego P012A. 

Szczegółowy przedmiar prac inwestorskich dla pomieszczenia magazynowego wraz z rzutem planu instalacji 

elektrycznej został załączony do przedmiotowego zaproszenia do składania ofert (załącznik nr 1). Szczegółowy 

opis prac wykonawczych stanowi załącznik nr 2. Zamawiający wymaga aby realizacja przedmiotu zamówienia 

była wykonana w całości przez wybranego oferenta. Zlecenie usług podwykonawcom może mieć miejsce tylko po 

uzyskaniu zgody Zamawiającego. 

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty częściowej. 

WARUNKI ZAKWALIFIKOWANIA OFERENTA DO ZAPROSZENIA 

 

1. Akceptacja  

Podstawowym warunkiem zakwalifikowania Oferenta do udziału w procedurze zaproszenia do składania ofert jest 

zapoznanie się przez Oferenta z Opisem Przedmiotu Zamówienia i zaakceptowanie jego postanowień. 

2. Niezbędna wiedza i uprawnienia 

Oferent winien: 

1. posiadać niezbędne uprawnienia do wykonywania przedmiotu zamówienia, 

2. posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie w wykonywaniu podobnych zamówień, 

3. posiadać możliwości organizacyjne, finansowe i techniczne do wykonania Zamówienia. 
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WYKLUCZENIE OFERENTÓW 

 

Z udziału w zaproszeniu do składania ofert zostaną wykluczeni oferenci: 

- którzy złożą więcej niż jedną ofertę lub złożą ofertę zawierającą niejednoznacznie opisaną propozycję, 

- którzy złożyli w ofercie nieprawdziwe informacje, istotne w ocenie Zamawiającego, 

- którzy w swojej ofercie nie zawarli ceny lub nie podpisali oferty. 

UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ 

 

Oferent może zwrócić się do Zamawiającego w formie pisemnej lub pocztą elektroniczną, w terminie do dnia 

13.10.2017 r. do godz. 1500  (liczy się data wpływu dokumentu) z wnioskiem o udzielenie wyjaśnień związanych  

z opisem przedmiotu zamówienia i z zakresem Zamówienia. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za sposób  

i terminowość dostarczenia zapytania. Dodatkowo Zamawiający udziela zgody na dokonanie wizji lokalnej 

przedmiotowego pomieszczenia magazynowego przed złożeniem oferty. 

 

Wszelkie zapytania związane z przedmiotem zamówienia proszę kierować do Departamentu Inwestycji: 

Patryk Muszyński 

Mł. Specjalista ds. Inwestycji 

e-mail:  di@invest-park.com.pl lub p.muszynski@invest-park.com.pl 

tel.: 690-802-201 lub +48 74 664 91 66 

SPORZĄDZANIE I SKŁADANIE OFERT 

 

Oferta powinna zawierać ryczałtową cenę za wykonanie poszczególnych części zamówienia. Każda oferta musi być 

podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania danego oferenta. Każdy z wykonawców może 

przedstawić tylko jedną ofertę cenową. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Oferty proszę składać na podstawie formularza oferty, 

który stanowi załącznik nr 6. Oferent składający ofertę częściową zobowiązany jest wyraźnie wskazać tę 

okoliczność w ofercie, podając jedynie cenę tej części zamówienia, którą zamierza zrealizować. Oferent 

oświadcza, iż akceptuje warunki opisu przedmiotu zamówienia i w przypadku złożenia oferty na wykonanie 

dwóch lub trzech prac, posiada wiedzę że każda z ofert cenowych złożonych na wykonanie określonego zadania 

będzie poddawana indywidualnej ocenie punktowej. W przypadku złożenia oferty na wszystkie z zadań 
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określonych w przedmiocie opisu zamówienia, Oferent jest świadomy, iż będzie zobowiązany wykonać tylko te 

zadania, w zakresie których jego oferta została wybrana. 

 

OFERTY PROSIMY SKŁADAĆ DO  16.10.2017 r. (do godz. 15:00) 

 
Oferty pisemne należy składać w zalakowanej kopercie z napisem: „Oferta na wykonanie instalacji elektrycznej, 

instalacji wentylacyjnej oraz montażu oświetlenia w pomieszczeniu magazynowym WSSE „INVEST-PARK”.  

Nie otwierać przed 17.09.2017 r.” w siedzibie WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. przy ul. Uczniowskiej 16  

w Wałbrzychu (Sekretariat, I piętro). 

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

 

Oferowana cena powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia, 

uwzględniająca cały zakres przedmiotu zamówienia oraz ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności, które 

można przewidzieć w terminie opracowania oferty do czasu jej złożenia. Cenę należy podać w złotych polskich,  

w zaokrągleniu do pełnych złotych. 

KRYTERIUM OCENY OFERT 

 

Przesłane oferty będą oceniane na podstawie najkorzystniejszej ceny netto za wykonanie poszczególnych części 

przedmiotu zamówienia zgodnie z załącznikami do opisu przedmiotu zamówienia. 

 

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem: 

 

1) Wykonanie wentylacji pomieszczenia magazynowego 

 

Cena – waga 100 % 

Ocena ofert w zakresie przedstawionego powyżej kryterium zostanie dokonana wg następujących zasad: 

 

Kryterium cena [C] – 100 % 
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      Cena najniższa wśród ofert 

Punkty za cenę =  -------------------------------------------------- x 100 pkt 

         Cena badanej oferty  

 

 

2)  Wykonanie instalacji elektrycznej dla pomieszczenia 

 

Cena – waga 100 % 

Ocena ofert w zakresie przedstawionego powyżej kryterium zostanie dokonana wg następujących zasad: 

 

Kryterium cena [C] – 100 % 

 

 

      Cena najniższa wśród ofert 

Punkty za cenę =  -------------------------------------------------- x 100 pkt 

         Cena badanej oferty  

 

 

3) Wykonanie oświetlenia pomieszczenia magazynowego 

 

Cena – waga 100 % 

Ocena ofert w zakresie przedstawionego powyżej kryterium zostanie dokonana wg następujących zasad: 

 

Kryterium cena [C] – 100 % 

 

 

      Cena najniższa wśród ofert 

Punkty za cenę =  -------------------------------------------------- x 100 pkt 

         Cena badanej oferty  

 

Wyniki (pkt) będą zaokrąglane matematycznie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów. 

http://www.invest-park.com.pl/
mailto:invest@invest-park.com.pl


 

Ul. Uczniowska 16 tel. +48 74 664 91 64 NIP:886-20-81-325 Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział 

58-306 Wałbrzych fax. +48 74 664 91 62 REGON: 890572595 Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy 407 390 000 zł 

www.invest-park.com.pl invest@invest-park.com.pl KRS:0000059084 PKO BP S.A O/Wałbrzych 23 1020 5095 0000 5202 0007 4138 

 

 

DODATKOWE INFORMACJE 

 

1. O wyborze najkorzystniejszej oferty podmioty biorące udział w procedurze zostaną poinformowane drogą 

mailową. Informacje o wyborze określonej oferty zostanie również udostępnione na stronie internetowej: 

https://invest-park.com.pl/o-strefie/przetargi-wsse/wyniki-przetargow-2/ 

2. Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty będą udzielane nie wcześniej niż po zaakceptowaniu 

wyboru oferty przez Zarząd. 

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

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

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych ofert. 

6. Spółka może zamknąć postępowanie bez wyboru oferenta (w tym bez podania przyczyny). 

7. Proces wyboru Oferenta:  

- analiza ofert w dniu 17.10.2017 r. 

- zgłoszenie wniosku do Zarządu o wyborze najkorzystniejszej oferty,  

- akceptacja Zarządu, 

- ogłoszenie wyników na stronie internetowej,  

- poinformowanie wybranego oferenta oraz przygotowanie Umowy na usługi. 

 

8. Wszystkie dokumenty składające się na ofertę muszą być podpisane przez osoby uprawnione lub 

upoważnione. 

 

9. Niezależnie od uprawnień wynikających z rękojmi, Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia 

Zamawiającemu gwarancji za wady przedmiotu umowy na okres 24 miesięcy. Przedmiotowe gwarancje 

nie będą obejmowały efektu normalnego zużycia. Okres gwarancji rozpocznie się z dniem dokonania 

bezusterkowego odbioru końcowego. 

 

 

OFERTY PROSIMY SKŁADAĆ DO  

16.10.2017 r. (do godz. 15:00) 

 
10. Integralną częścią zaproszenia są załączniki: 

 
- Załącznik nr 1 -  Przedmiar prac 
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- Załącznik nr 2 -  Opis prac projektowych 
- Załącznik nr 3 -  Rzut parteru – plan instalacji elektrycznej magazynu 
- Załącznik nr 4 -  Schemat instalacji elektrycznej magazynu - pomieszczenie 009 (ROS2) 
- Załącznik nr 5 -  Rzut parteru – wentylacja magazynu 
- Załącznik nr 6 – Formularz ofertowy 
- Załącznik nr 7 – Wzór Umowy 
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Załącznik nr 1 – Przedmiar Prac 
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Załącznik nr 2 – Opis prac wykonawczych 

 

1. Wentylacja pomieszczenia gospodarczego 

 

Dla potrzeb przewietrzania pomieszczenia gospodarczego projektuje się rozbudowę instalacji wentylacji 

mechanicznej parteru. Projektuje się zastosowanie nawiewnego zaworu o wydajności 100 m3/h oraz 

zrównoważonego wyciągu o tej samej wydajności. Przewody obsługujące pomieszczenie gospodarcze należy 

podłączyć do kanałów wentylacyjnych zlokalizowanych w przestrzeni nad sufitem podwieszanym  

w komunikacji parteru. 

Nawiew należy wpiąć do przebiegającego przy ścianie kanału ø200 z zastosowaniem trójnika ø200 / ø200 / 

ø160, natomiast wywiew wpiąć do kanału 450x200 jako trójnik 450/200 / ø160. 

 

2. Oświetlenie i gniazda wtykowe dla pomieszczenia magazynu 

 

2.1. Zasilanie oświetlenia 

Zasilanie oświetlenia magazynu należy wykonać z istniejącej rozdzielnicy ROS2, z rezerwowego obwodu 

F48 zabezpieczonego wyłącznikiem nadprądowym B16A/1P, wyłącznik wymienić na wyłącznik B10A/1P. 

Rozdzielnica ROS2 zlokalizowana jest w pomieszczeniu komunikacji P009 (rys.IE02). Zasilanie wykonać 

przewodem NHX2 3x1,5 mm2. 

Przewód wprowadzić do istniejącej rozdzielnicy. Instalację zasilić wprowadzając przewód zasilający do 

puszki aparatowej wyłącznika projektowanego oświetlenia. 

 

2.2. Oświetlenie magazynu 

Instalację oświetlenia magazynu należy wykonać przewodem kabelkowym 750V typu N2XH o przekroju 

przewodów 1,5 mm2. Przewody należy układać w istniejących i nowo zabudowanych korytarzach 

kablowych i rurach osłonowych RVs. Stosować rury nierozprzestrzeniające ognia (NRO). Instalację 

oświetleniową wykonać w oparciu o oprawy oświetleniowe wg rysunków IE02 planu instalacji 

elektrycznej. 

 

Natężenie oświetlenia dobrano zgodnie z normą: PN-EN 12464-1 „Światło i oświetlenie. Oświetlenie 

miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach”. 
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Oświetlenie zaprojektowano przy pomocy programu wspomagającego projektowanie DIALUX w oparciu o 

oprawy oświetleniowe firmy PXF LIGHTING wyposażone w ledowe źródła światła. Typ opraw podano na 

rys. IE02. 

Sterowanie oświetlenia odbywać się będzie za pomocą wyłącznika instalacyjnego 2-biegunowego. 

 

3. Instalacja gniazd wtykowych 1-fazowych 

 

Zasilanie instalacji gniazd należy wykonać z istniejącej rozdzielnicy ROS2, z rezerwowego obwodu F49 

zabezpieczonego wyłącznikiem nadprądowym B16A/1P Wyłącznik wymienić na różnicowo prądowy 

(ewentualnie dobudować nowy) z członem zwarciowym i przetężeniowym B16A/0,03A 2P. 

Rozdzielnica ROS2 zlokalizowana jest w pomieszczeniu komunikacji P009 (rys.IE02). Zasilanie wykonać 

przewodem NHX2 3x2,5mm2. Przewody należy układać w istniejących i nowo zabudowanych korytarzach 

kablowych i rurach osłonowych RVs. Stosować rury nierozprzestrzeniające ognia (NRO). 

Przewód wprowadzić do istniejącej rozdzielnicy. Instalację zasilić wprowadzając przewód zasilający do puszki 

aparatowej gniazda wtykowego projektowanej instalacji. 

 

 

     [opis sporządzony na podstawie pełnego opracowania technicznego] 
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Załącznik nr 6 

OFERTA – FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

 

DANE OFERENTA  

 

(Proszę wpisać podstawowe dane: nazwa, adres, NIP, email, tel. kont.  lub przybić pieczątkę firmy) 

 

Nazwa:  

Adres: 

Imię i Nazwisko osoby kontaktowej: 

Tel. do osoby kontaktowej : 

NIP: 

 

OFERTA CENOWA 

 

Lp. Opis Proponowana cena netto (zł) 

1 
Wykonanie instalacji wentylacyjnej pomieszczenia 

magazynowego  

 

……………………………………… 

2 
Wykonanie instalacji elektrycznej (instalacja gniazd 

wtykowych, zasilania oświetlenia) pomieszczenia 

magazynowego 

 

……………………………………… 

3 
 

Wykonanie oświetlenia w pomieszczeniu magazynowych 

 

……………………………………… 

 

SUMA ZA WSZYSTKIE ZADANIA  

 

……………………………………… 

 

 

 

 

                    …………………………………….. 

                (Podpis Oferenta) 
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