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Łódź, data 17.09.2012 r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

w związku z realizacją projektu pt. 

Wprowadzenie nowych produktów i wzrost konkurencyjności DRUK-HURT poprzez inwestycje 

realizowanego przez „DRUK-HURT” Firma Produkcyjno Handlowo Usługowa Marek Bulniak 

ogłasza się nabór ofert na wykonanie: 

rozbudowy budynku mieszkalno-handlowo-usługowego -  ETAP 10 wykonanie posadzki 

betonowej na bazie betonu towarowego B-30 utwardzonej powierzchniowo 

 

1. Zamawiający: 

„DRUK-HURT” Firma Produkcyjno Handlowo Usługowa Marek Bulniak 

93-367 Łódź, ul. Okręgowa 40 

 

2. Sposób uzyskania informacji dot. zamówienia: 

osoba do kontaktu: Marek Bulniak, tel. 601 612 250 

e-mail: drukhurt@tlen.pl 

adres: 93-367 Łódź, ul. Okręgowa 40 

 

Wszelkie zapytania w przedmiotowej sprawie prosimy kierować na podany powyżej adres e-mail 

i nr telefonu. 

 

3. Opis przedmiotu wykonania:               

 Wykonanie posadzki betonowej na bazie betonu towarowego B-30 utwardzonej powierzchniowo 

o grubości 15 cm  w dwóch połączonych halach w kolorze czerwonym – powierzchnia 74 m
2
 

 

4. Termin wykonania: 

Roboty powinny być wykonane do dnia 15.10.2012 roku 

 

5. Kryteria oceny: 

1. Cena – korzystna ekonomicznie – waga kryterium 100% 

Kryterium Waga punktowa 

Cena netto 0-100 pkt. 

 

2. Sposób dokonywania oceny: 

Kryteria wyboru Sposób oceny Maksymalna 
liczba punktów 

Cena netto (cena oferty najniższej/cena oferty 
ocenianej)x100 pkt. 

100 

RAZEM 100 

 

6. Miejsce i termin składania ofert 

Podpisane oferty można składać osobiście w siedzibie firmy „DRUK-HURT” Firma Produkcyjno 

Handlowo Usługowa Marek Bulniak 93-367 Łódź, ul. Okręgowa 40 lub drogą pocztową, w 

terminie do dnia 25.09.2012 r.  
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7. Opis warunków udziału w postępowaniu: 

O zamówienie mogą się ubiegać wykonawcy, którzy: 

- dysponują niezbędnym potencjałem technicznym do wykonania zamówienia, 

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia 

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia. 

 

 

 

 

 

8. Pozostałe informacje: 

„DRUK-HURT” Firma Produkcyjno Handlowo Usługowa Marek Bulniak 93-367 Łódź, 

ul. Okręgowa 40 wybierze najkorzystniejszą ofertę w oparciu o ustalone kryteria z zachowaniem 

zasad jawności, przejrzystości i uczciwej konkurencji 

Do zapytania dołączamy: 

Zał. 1 – formularz ofertowy 

Zał. 2 – Wzór umowy 


