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DOTACJE NA INNOWACJE 
 

„RĘCZNY MANIPULATOR DO OBRABIAREK” 
 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. 

 
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 02/2012 NA 

ROZBUDOWĘ HALI PRODUKCYJNEJ 
 

Wanaty, 5.06.2012r. 

 

I. ZAMAWIAJĄCY 
Siedziba:  Metal Team Sp. z o.o. Sp.K., 

35-016 Rzeszów, ul. Unii Lubelskiej 5 
Korespondencja 
i dostawa: Centrum Technologiczne Metal Team Sp. z o.o. Sp.K. 

42-260 Kamienica Polska,  
ul. Warszawska 2E, Wanaty 

Kontakt: tel. 34 326 12 15 
 fax 34 326 10 42 
 e-mail metalteam@metalteam.pl 
 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
1. Przedmiotem zamówienia jest budowa hali produkcyjnej w związku z 

realizacją przez Zamawiającego projektu „Ręczny manipulator do obrabiarek” 
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 1.4 – 
Wsparcie projektów celowych – Działanie 4.1 – Wsparcie wdrożeń wyników 
prac B+R, umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG.01.04.00-24-075/09-00; 
UDA-POIG.04.01.00-24-075/09-00. 
 

2. Specyfikacja zakresu prac 
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1. Wykonanie stanu „zero” wraz z podłożami pod posadzkę, w tym: 

• Roboty ziemne 

• Fundamenty wraz z izolacjami 

• Podbudowa pod posadzkę 

• Obsługa geodezyjna i geologiczna 
 

2. Dostawa i montaż konstrukcji stalowej budynku 
 

3. Montaż obudowy ścian z płyt warstwowych (z wyłączeniem dostawy płyt 
warstwowych – zakres Zamawiającego), w tym: 

− Robocizna (montaż ściany szczytowej z płyty warstwowej, montaż 
obudowy ścian z nowych płyt SINUS Ruukki wraz z montażem 
obróbek) 

− Materiały (obróbki blacharskie ścian, okien, bram i drzwi, śruby do 
montażu płyt ściennych nowych i przekładanych, wkręty montażowe do 
obróbek, materiały uszczelniające, sikaflexy, uszczelka 
samoprzylepna). 

 
4. Dostawa i montaż pokrycia dachu zgodnie z dokumentacją techniczną   

Dach na konstrukcji stalowej, blacha trapezowa T55 gr. 0,7 mm; wełna Dachrock 
MAX 150  mm; membrana PCV 1,5 mm Protan, w tym: 

− Materiały (blacha trapezowa T55 gr. 0,7 mm ocynk, wkręty do blachy i 
poszycia blach, paroizolacja PE 0.2, wełna Dachrock MAX  gr. 150 mm, 
membrana  PCV  1,50  mm, łącznik teleskopowy 4,5 szt./m2 do 
ocieplenia) 

− Robocizna (montaż trapezu T55 z poszyciem, montaż paroizolacja + 
kontrspadki + wełna + montaż mechaniczny i zgrzewanie membrany) 

− Obróbki (rozpływy z EPS100, wpusty Sita 150 mm; podgrzewane, 
samoregulujące, membrana PCV 1,2 na attyki, membrana PCV na 
obróbki podstaw świetlików, obróbka z blachy powlekanej czapka attyki, 
wełna 5 cm w podstawy świetlików, klej do PCV, blacha z PCV na 
obróbki skrajną połączeniową, wkręty , śruby , uszczelniacze) 

− Robocizna obróbek (attyka z membrany PCV  z łączeniem pośrednim 
na rozwinięciu, obróbka podstaw świetlików membraną  i ocieplenie 
wełną, montaż i obróbka wpustów membraną, montaż kontrspadków, 
montaż czapy attyk) 

− Transport pionowy materiału do montażu na obiekcie 

− Świetliki dachowe (pasmo świetlne łukowe 1 x 3m, montaż podstaw, 
szklenie oraz dostawa) 
 

5. Wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej, w tym: 

− Materiały (kineta, stożek betonowy z pokrywą, rura wznosząca gładka 
400, właz ciężki standard 400 H-150, właz lekki standard 400 H-75, 
rura f 160 PVC zewnętrzna, rura f 160 PVC zewnętrzna, kształtki PVC 
zewnętrzne, uchwyty, podsypki, cement, poślizg) 

− Robocizna (montaż odpływów deszczówki, zabudowa studzienek 
deszcz na kanale f 160, uzupełnieni włazów na studzienkach, 
podłączenie spustów dachowych z odpływami) 
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6. Dostawa i montaż bramy przemysłowej (brama przemysłowa rolowana ocieplana 

stalowa malowana) 
 

7. Dostawa i montaż stolarki okiennej i drzwiowej aluminiowej (system YAWAL 
TM62, szkło bezbarwne 4mm/ramka/4mm, w tym: 

− Dostawa i montaż okien aluminiowych  

− Dostawa i montaż mechanizmów do otwierania okien z poziomu podłogi 

− Dostawa i montaż drzwi zewnętrznych 
 
8. Ryglowanie ściany szczytowej, podkonstrukcja bramy przemysłowej, w tym: 

− Wykonanie, dostawa i montaż ryglowania ściany szczytowej z 
kształtowników stalowych INP 180 malowanych farbami epoksydowo – 
poliuretanowymi  

− Wykonanie, dostawa i montaż podkonstrukcji z profili stalowych 
120x120 malowanych farbami epoksydowo – poliuretanowymi do 
montażu bramy przemysłowej 

− Dostawa podkonstrukcji z profili stalowych C60 do montażu ślusarki 
okiennej   
 

9. Rozbudowa instalacji wentylacji, w tym: 

− aparat grzewczy LEO 25KW 

− regulator 

− wentylatory Rufino B-20C 

− podstawy dachowe B 

− osprzęt elektryczny 

− kanały wentylacyjne + zawiesia 

− osprzęt hydrauliczny 

− robocizna (montaż aparatów grzewczych, montaż wentylatorów, 
podłączenie aparatów grzewczych)  

 
10. Rozbudowa instalacji hydrantowej, montaż pompy c.o., w tym: 

− materiały instalacyjne 

− zawory odcinające 

− pompa c.o. 

− robocizna (montaż hydrantów, montaż zaworów odcinających, montaż 
pompy c.o.) 

 
11. Dostawa i montaż płyt warstwowych (wewnętrzna ściana działowa z płyt 

ściennych warstwowych FH 080 KINGSPAN 
 

12. Oświetlenie hali – dostawa opraw wewnętrznych Box Lama Q 250W + odbłyśnik 
48D + szyba hartowana + HPI BU 250W Philips oraz zewnętrznych Y – Psilon 
150W RX7S CR94 + HQI 

 
13. Posadzka przemysłowa (płyta betonowa i przemysłowa posadzka epoksydowa 

SYNTAJ Quarz Color 2) 
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14. Dostawa i montaż instalacji oświetleniowej, w tym: 

− Dostawa i montaż szynoprzewodów 

− Wykonanie instalacji oświetleniowej 

− Wykonanie instalacji odgromowej 
 

 
III. WYMOGI SZCZEGÓŁOWE 
 

1. Kompletne oferty należy składać w formie pisemnej, w języku polskim lub 
angielskim, do dnia 30.06.2012 do godz. 16:00 drogą pocztową, pocztą 
kurierską, pocztą elektroniczną lub osobiście pod adresem 
korespondencyjnym Zamawiającego. W każdym przypadku za chwilę złożenia 
oferty uznaje się moment jej złożenia pod adresem wskazanym w punkcie I.  

2. Oferenci powinni składać oferty na realizację Przedmiotu zamówienia z 
wskazaniem cen netto realizacji Przedmiotu zamówienia pod rygorem 
odrzucenia oferty. 

3. Składane oferty powinny mieć ważność przynajmniej do 31.07.2012. 
 

IV. KRYTERIA OCENY OFERT 
 

Przy wyborze najlepszej oferty spośród ofert spełniających wymogi sprecyzowane w 
niniejszym dokumencie stosowane będzie ekonomiczne kryterium wyboru (100%). 
 
V. WYBÓR OFERTY.  

1. Analiza ofert i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany komisyjnie 
przez Zamawiającego.  

2. Przeprowadzenie niniejszego postępowania oraz wybór oferty nastąpi z 
pełnym poszanowaniem zasad uczciwej konkurencji, równego traktowania, 
efektywności, jawności i przejrzystości oraz przy dołożeniu wszelkich starań w 
celu zapewnienia bezstronności i obiektywności wyboru.  

3. Spośród złożonych ofert wybrana zostanie oferta spełniająca wszystkie 
kryteria określone w pkt. II powyżej i przedstawiająca najlepszy stosunek 
pomiędzy spełnieniem powyższych kryteriów a zaproponowaną ceną (oferta 
najkorzystniejsza ekonomicznie).  

4. W przypadku uzyskania przez poszczególne oferty takiej samej oceny, za 
najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta o najniższej cenie.  

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od wyboru jakiejkolwiek 
oferty.  

 

VI. DODATKOWE INFORMACJE.  
1. Pytania dotyczące niniejszego zaproszenia oraz postępowania z nim 

związanego, zainteresowani mogą składać w formie pisemnej na adres 
korespondencyjny Zamawiającego lub adres e-mail metalteam@metalteam.pl 

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym zaproszeniem zastosowanie mają 
przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.64.16.93 ze 
zm.).  

3. Niniejsze zaproszenie do składania ofert, wraz z załącznikami, znajduje się 
także w siedzibie Zamawiającego oraz na jego stronie internetowej: 
www.metalteam.pl  


