£ódŸ, dn 22.02.2012 r

Og³oszenie o zamówieniu
1. Zamawiaj¹cy:
"DRUK-HURT" Firma Produkcyjno Handlowo Us³ugowa Marek Bulniak
93-367 £ódŸ, ul. Okrêgowa 40
2. Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg
3. Tytu³ projektu w ramach którego realizowane jest zamówienie:
"Wprowadzenie nowych produktów i wzrost konkurencyjnoœci DRUK-HURT poprzez inwestycje"
4. Program, nazwa osi priorytetowej i dzia³ania w ramach, którego realizowany jest projekt:
Regionalny Program Operacyjny Województwa £ódzkiego 2007-2013
Oœ priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjnoœæ, przedsiêbiorczoœæ
Dzia³anie III.2: Podnoszenie innowacyjnoœci i konkurencyjnoœci przedsiêbiorstw
5. Opis przedmiotu zamówienia:
Dostawa materia³ów budowlanych wraz z transportem do £odzi na ul. Okrêgow¹ 40 takich jak:
Nazwa wyrobu

Lp.

1 Beton komórkowy klasa co najmniej 540, rozmiar 240x240x590

Jed.
miary

Iloœæ

szt.

1050

op 25 kg

50

3 Belka stropowa T 4,0

szt.

25

4 Belka stropowa T 3,4

szt.

13

szt.

288

1000 kg

1,400

2 Zaprawa na cem. do cienkich spoin

5

Pustak stropowy typu TERIVA keramzytowy rozstaw miêdzy belkami 60 cm
szerokoœæ pustaka 24 cm

6 Cement Cem I 42,5R
7 Styropian Fasadowy o gruboœci 12 mm FS 15

m

3

16,200

8 Zaprawa klejowa do styropianu

op 25 kg

25

9 Zaprawa klejowa do siatki

op 25 kg

35

10 Siatka podtynkowa z w³ókna szklanego 145g/m 2

m

11 Styropian pod pod³oga twardy o gruboœci 10 mm FS 20
12 Stal ¿ebrowana prêty o œrednicy
13 Stal g³adka prêty o œrednicy

12

6

14 Papa podk³adowa asfaltowa

m

2

200,00

3

13,200

kg

1276,00

kg

84,00

m

2

120,00

2

80,00

15 Papa termozgrzewalna o gruboœci 5,2 mm kolor czerwony

m

16 Blacha Blachotrapez p³aszczyzna 125 x 200 mm gruboœæ 0,5 po³ysk br¹zowa

szt.

25

17 Okno dachowe 78cm x 118 cm wraz z ko³nierzem
Okno dachowe p³aski dach np. Velux CFO 0073Q lub równowa¿ne
18
wymiar 90 cm x 90 cm wraz z ko³nierzem

szt.

2

szt.

3

19 Ceg³a pe³na rozmiar 25x12x6,5

szt.

700

1

6. Opis kryteriów wyboru:
Kryterium

Waga punktowa

Cena netto

0 - 100 pkt.

7. Sposób dokonywania oceny:
Kryteria wyboru
Cena netto

Maksymalna liczba
punktów

Sposób oceny
(cena oferty najni¿szej/cena oferty
ocenianej) x 100 pkt.

100

W toku postêpowania zostanie wybrana oferta która uzyska najwiêksz¹ iloœæ punktów i nie bêdzie
podlega³a odrzuceniu

8. Termin wykonania zamówienia:
Do dnia 30.04.2012 r.
9. Opis sposobu przygotowania oferty:
Oferta powinna:
- posiadaæ datê sporz¹dzenia
- zostaæ przygotowana w formie pisemnej
- byæ sporz¹dzona w jêzyku polskim
- zawieraæ cenê netto i brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia
- okreœlaæ termin wykonania zamówienia
9.1 Zamawiaj¹cy nie dopuszcza sk³adania ofert czêœciowych
9.2 Zamawiaj¹cy nie dopuszcza sk³adania ofert wariantowych
9.3 Zamawiaj¹cy dopuszcza mo¿liwoœæ zmiany warunków udzielenia zamówienia oraz
uniewa¿nienia postêpowania
9.4 Zamawiaj¹cy zastrzega sobie mo¿liwoœæ ¿¹dania od potencjalnych Dostawców
wyjaœnieñ dotycz¹cych treœci z³o¿onych ofert.
10. Termin zwi¹zania ofert¹:
Dostawca jest zwi¹zany z³o¿on¹ ofert¹ przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna siê
wraz z up³ywem terminu sk³adania ofert.
11. Miejsce oraz termin sk³adania ofert:
Oferta mo¿e byæ przes³ana:
- za poœrednictwem poczty elektronicznej na adres: drukhurt@tlen.pl
- faksem na numer: 42 682 24 11
- za poœrednictwem poczty oraz osobiœcie na adres:
"DRUK-HURT" Firma Produkcyjno Handlowo Us³ugowa Marek Bulniak
93-367 £ódŸ, ul. Okrêgowa 40
Termin sk³adania up³ywa 07.03.2012 roku (liczy siê data wp³ywu)
12. Opis warunków udzia³u w postêpowaniu:
O zamówienie mog¹ siê ubiegaæ wykonawcy, którzy:
1) dysponuj¹ niezbêdnym potencja³em technicznym do wykonania,
2) znajduj¹ siê w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj¹cej wykonanie zamówienia.
13. Pozosta³e informacje:
Og³oszenie o zamówieniu zosta³o wywieszone i jest dostêpne w siedzibie Zamawiaj¹cego i
na stronie internetowej: www.drukhurt.pl
Wszelkie zapytania w przedmiotowej sprawie prosimy kierowaæ do p. Marka Bulniaka na adres
e-mail: drukhurt@tlen.pl i pod nr tel: 601 612 250
Do og³oszenia o zamówieniu do³¹czamy:
za³. 1 - formularz ofertowy (przy pomocy którego mo¿na z³o¿yæ ofertê)
za³. 2 - wzór umowy
2

