
Załącznik nr 1 
do regulaminu udzielania zamówień publicznych, 

                                                                                                                          o wartości szacunkowej poniżej 130.000 zł netto  
                                                                                                                      w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/2021 

(bez stosowania ustawy z dnia 11.września 2019r. roku Prawo zamówień publicznych) 

 

 

I. Nazwa i adres Zamawiającego: 

Zespół Szkół Agrotechnicznych 

ul. Szczecińska 36 

76-200 Słupsk 

fax: 59 845 64 48 

e-mail: zsa@zsa.slupsk.wp.pl 

 

II. Przedmiot zamówienia: 

Zaprojektowanie, wykonanie, dostawę wraz z montażem kontenerowej hali 

magazynowej w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. 

 

III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

Parametry podstawowe i techniczne kontenerowej hali magazynowej: 

• powierzchnia: 250,00m² 

• szerokość: 10,00m 

• długość: 25,00m 

• wysokość ściany bocznej: 3,50m 

• dach dwuspadowy 

• kąt nachylenia dachu: 20° 

• wykonanie: konstrukcja nośna aluminiowo-stalowa, Profil Aluminium minimum 

150x107x2,5mm (wykonane są zgodnie z PN-EN 1090) 

• elementy złączne i płatwie dachowe - stalowe, ocynkowane ogniowo 

• pokrycie dachu: plandeka PCV, gramatura min. 650-670g/m2 

• pokrycie ścian: blacha trapezowa T-35 gr.  min 0,5mm 

• 4 x brama przesuwna o wymiarach 4,70x3,0m (szer. x wys.) 

• 1 x drzwi stalowe o wymiarach 0,90x2,0m (szer. x wys.) 

• 1 x ściana działowa o wymiarach 10,0x3,50m  

• 1 x ściana działowa o wymiarach 5,0x3,50m  

• obróbki blacharskie 

• obciążenie śniegiem:  minimum 0,35kN/m2 

• wykonanie projektu konstrukcyjnego (budowlanego) kontenerowej hali magazynowej – 

4 egzemplarze: projekt, dokumentacja techniczna powinna być dostarczona niezwłocznie 

po wyłonieniu oferenta i podpisaniu umowy w celu uzyskania pozwolenia na budowę 

(złożenia wniosku o pozwolenie do właściwego organu) 

• dostarczenie dokumentacji powykonawczej 

• doradztwo techniczne. 

 

1. Oferta powinna uwzględniać w cenie ofertowej opracowanie dokumentacji 

projektowej, obsługę inwestycji w języku polskim, powinna być w zgodności z 

polskimi normami budowlanymi, przepisami prawa budowlanego, wykonana 

przez uprawnionych projektantów, powinna uwzględniać kierowników budowy 
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(jeżeli przepisy tego wymagają). 

2. Ostateczna cena powinna zawierać wykonanie prac łącznie z projektem, 

materiałami, pracownikami, transportem potrzebnymi do realizacji zadania. 

3. Jeżeli w powyższym opisie przyjęto konkretne rozwiązania, w tym konkretne 

materiały, Zamawiający dopuszcza składanie ofert zawierających rozwiązania i 

materiały równoważne w zakresie funkcjonalności, jakości oraz parametrów. 

4. Zamawiający zastrzega, że przedmiot dostawy ma być fabrycznie nowy, wolny od 

wad i kompletny tj. posiadający wszelkie akcesoria, Nie może nosić śladów 

uszkodzeń zewnętrznych i uprzedniego używania tzn. że żadna część składająca 

się na dany artykuł nie może być wcześniej używana, musi pochodzić z bieżącej 

produkcji. 

5. Hala powinna zostać dostarczona do Zamawiającego własnym transportem w 

terminie uzgodnionym przez obie strony i rozłożona przez realizującego zlecenie. 

6. Sprzęt winien posiadać deklarację zgodności CE oraz odpowiadać normom 

europejskim i krajowym. 

7. Wszystkie dostarczone sprzęty muszą posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty, 

świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym 

prawem. 

8. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady przedmiotu 

zamówienia zmniejszające jego wartość lub użyteczność i w przypadku 

poniesienia z tego powodu strat, Wykonawca zobowiązuje się do ich pokrycia. 

9. W przypadku stwierdzenia, że dostarczone produkty: 

a.  są uszkodzone, posiadają wady uniemożliwiające używanie, a wady i 

uszkodzenia te nie powstały z winy zamawiającego lub  

b. nie spełniają wymagań zamawiającego określonych w niniejszym 

zapytaniu Wykonawca wymieni je na nowe, prawidłowe, na własny koszt. 

10. W przypadku stwierdzenia ww. okoliczności w trakcie trwania czynności 

odbiorowych Zamawiający ma prawo odmówić odbioru takiego wyposażenia, a 

Wykonawca wymieni je na nowe, prawidłowe, na własny koszt. 

11. Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt zamówienia, w tym za jego 

przebieg oraz terminowe wykonanie, jakość, zgodność z warunkami technicznymi, 

jakościowymi i obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

12. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia są użyte znaki towarowe, patenty lub 

pochodzenie, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub 

usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę – Zamawiający dopuszcza 

ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie, innych równoważnych produktów lub 

usług pod warunkiem posiadania przez nie parametrów nie gorszych niż te, które 

one zastępują. 

13. Podane w opisach przedmiotu zamówienia nazwy nie mają na celu naruszenia 

zasady równego traktowania i uczciwej konkurencji a jedynie sprecyzowanie 

oczekiwań jakościowych zamawiającego. 

14. Wymagana Gwarancja minimalna 60 miesięcy. 

 

 

IV. Termin realizacji zamówienia: 

Listopad – grudzień 2021r. 

 

 

V. Warunki udziału w postępowaniu: 



O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę  

i doświadczenie do wykonania.  Wymagane dokumenty: 

- Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru – Załącznik nr 1 do zaproszenia. 

- Kosztorys ofertowy. 

 

 

 

VI. Kryterium oceny ofert: 

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni warunki udziału w postępowaniu,   

i uzyska najbardziej atrakcyjną cenę spełniającą wszystkie wymogi zamówienia zawarte w pkt. 

III oraz potwierdzi terminowość wykonania usługi. Nie dopuszcza się składania ofert 

częściowych. 

 

VII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

Oferta może być złożona osobiście, e-mailem lub przesłana pocztą. 

Oferty należy składać na wybrany adres: 

Email: tomasz.sznigirewicz@zsa.slupsk.pl lub 

Zespół Szkól Agrotechnicznych 

ul. Szczecińska 36 

76-200 Słupsk 

w terminie do 05.11.2021r do godziny 15.00 

 

VIII. Dodatkowe informacje 

Umowa z firmą wykonującą zadanie, wyłonioną w toku postępowania zawarta zostanie z 

chwila potwierdzenia przez organ prowadzący szkołę – Powiat Słupski otrzymania przez 

Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku środków na wykonanie zadania. 

Dodatkowych informacji udziela Tomasz Sznigirewicz (tel. 59 8456448, email: 

tomasz.sznigirewicz@zsa.slupsk.pl) 

 

 

Otwarcie ofert odbędzie się w  dniu  08.11.2021r. o godzinie 15.00. Informacja o wyborze 

oferenta podana zostanie na stronie http://www.zsa.slupsk.pl/bip/  

Załączniki: 

Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy 
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