Wiązownica, 23.02.2021 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/WNIP/2021
dotyczące zaprojektowania wzorów domów drewnianych, drewnianych domów modułowych oraz
wykonania wzorów systemu modułowych drewnianych elementów prefabrykowanych
I. ZAMAWIAJĄCY:
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "GOLBALUX" Sp. z o.o.
Siedziba przedsiębiorstwa: ul. Sportowa 15, 37-522 Wiązownica
Miejsce składania ofert: ul. Sportowa 15, 37-522 Wiązownica
NIP: 7922197049, REGON: 180283136
www.golbalux.pl
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "GOLBALUX" Sp. z o.o. zaprasza do
złożenia oferty na wykonanie dotyczące zaprojektowania wzorów domów drewnianych,
drewnianych domów modułowych oraz wykonania wzorów systemu modułowych drewnianych
elementów prefabrykowanych w ramach projektu pn. "Wzrost konkurencyjności firmy GOLBALUX w
wyniku wdrożeniu rekomendacji audytu wzorniczego" realizowanego w ramach Programu
Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4
Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0016/20.
Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności
obowiązującą w ramach Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu
Spójności na lata 2014-2020.
Postępowanie ofertowe toczy się z zachowaniem zasad wynikających z art. 44 ust. 3 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 ze zm.),
tj. w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad: uzyskania najlepszych efektów z danych
nakładów i optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów.
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Niniejsze zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie przedsiębiorstwa PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "GOLBALUX" Sp. z o.o. pod adresem www.golbalux.pl oraz
na portalu Baza Konkurencyjności pod adresem
www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020 Tytuł projektu:
„Wzrost konkurencyjności firmy GOLBALUX dzięki wdrożeniu rekomendacji audytu wzorniczego”

II. PRZEDMIOT ZAPYTANIA OFERTOWEGO
Przedmiotem zapytania ofertowego jest realizacja usług doradczych i projektowych polegających
na projektowaniu produktów.
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
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2. WYKONANIE PROJEKTÓW DREWNIANYCH DOMÓW PREFABRYKOWANYCH O BUDOWIE
MODUŁOWEJ
6 wzorów przemysłowych i funkcjonalnych oraz projektów architektonicznych, w tym:
 (3 wzory - domy mikro do 35 m2);
 (3 wzory – małe domy do 100 m2).
ETAP 1: Opracowanie 2 koncepcji architektonicznych z układem funkcjonalnym budynków*.
Koncepcję należy wykonać w formie papierowej, elektronicznej w plikach z rozszerzeniem *.pla. *.IFC
gotowych do dalszej obróbki.
*Wymagane są 2 koncepcje dla każdego wzoru.
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1. WYKONANIE PROJEKTÓW DREWNIANYCH DOMÓW PREFABRYKOWANYCH
- 6 wzorów przemysłowych i funkcjonalnych produktów oraz projektów architektonicznych, w tym:
 (3 wzory - domy mikro do 35 m2);
 (3 wzory – małe domy do 100 m2).
ETAP 1: Opracowanie 2 koncepcji architektonicznych z układem funkcjonalnym budynków*.
Koncepcję należy wykonać w formie papierowej, elektronicznej w plikach z rozszerzeniem *.pla. *.IFC
gotowych do dalszej obróbki.
*Wymagane są 2 koncepcje dla każdego wzoru.
ETAP 2: Opracowanie części konstrukcyjnej, fundamentów, ścian, stropów, podciągów, dachu.
Część konstrukcyjną należy opracować z uwzględnieniem zastosowania połączeń kolczastych z
uwzględnieniem podanych przekrojów tarcicy. Ściany w konstrukcji szkieletowej. Przy wykonaniu
belek stropowych należy uwzględnić możliwość wykonania wentylacji mechanicznej w stropie oraz
przeprowadzenie w nim instalacji np. belki posi. Konstrukcję dachu wykonać w formie wiązarów
dachowych. W projekcie należy uwzględnić możliwość montażu paneli fotowoltaicznych.
Projekt musi zawierać :
- Wygenerowany kształt i rozwiązania konstrukcyjne, analizę wytrzymałościową odpowiednich
elementów konstrukcyjnych (wiązarów, belek itp.) oraz połączeń.
- Wydruk dokumentacji obliczeniowej, produkcyjnej oraz eksport plików maszynowych oraz kopię
elektroniczną w formacie *.pmr
- Wykonanie projektu części instalacyjnej projektu: wod.-kan., elektrycznej i C.O. / ogrzewanie
budynku za pomocą kabli grzejnych
- Wykonanie wizualizacji komputerowej z plikami w formie elektronicznej przewidzianej do dalszej
obróbki. Format *.pdf, *.jpg
- Wykonanie prezentacji multimedialnej 4K obrazującej zakres wykonanych prac o czasie trwania 1
minuta. Format *.MP4
ETAP 3: Nadzór na wdrożeniem w zakresie zaprojektowanego produktu – Oferent winien uwzględnić,
iż zakres usługi obejmuje nadzór nad zaprojektowanym produktem polegający na uwzględnieniu w
dokumentacji projektowej wprowadzenia wszystkich zmian, korekt wymiarowych do momentu
zakończenia procesu prototypowania produktu będącego przedmiotem wdrożenia.

ETAP 2: Opracowanie części konstrukcyjnej, fundamentów, ścian, stropów, podciągów, dachu.
Część konstrukcyjną należy opracować z uwzględnieniem zastosowania połączeń kolczastych z
uwzględnieniem podanych przekrojów tarcicy. Ściany w konstrukcji szkieletowej. Przy wykonaniu
belek stropowych należy uwzględnić możliwość wykonania wentylacji mechanicznej w stropie oraz
przeprowadzenie w nim instalacji np. belki posi. Konstrukcję dachu wykonać w formie wiązarów
dachowych. W projekcie należy uwzględnić możliwość montażu paneli fotowoltaicznych.
Projekt musi zawierać :
- Wygenerowany kształt i rozwiązania konstrukcyjne, analizę wytrzymałościową odpowiednich
elementów konstrukcyjnych (wiązarów, belek itp.) oraz połączeń.
- Wydruk dokumentacji obliczeniowej, produkcyjnej oraz eksport plików maszynowych oraz kopię
elektroniczną w formacie *.pmr
- Wykonanie projektu części instalacyjnej projektu: wod.-kan., elektrycznej i C.O. / ogrzewanie
budynku za pomocą kabli grzejnych
- Wykonanie wizualizacji komputerowej z plikami w formie elektronicznej przewidzianej do dalszej
obróbki. Format *.pdf, *.jpg
- Wykonanie prezentacji multimedialnej 4K obrazującej zakres wykonanych prac o czasie trwania 1
minuta. Format *.MP4.
ETAP 3: Nadzór na wdrożeniem w zakresie zaprojektowanego produktu – Oferent winien uwzględnić,
iż zakres usługi obejmuje nadzór nad zaprojektowanym produktem polegający na uwzględnieniu w
dokumentacji projektowej wprowadzenia wszystkich zmian, korekt wymiarowych do momentu
zakończenia procesu prototypowania produktu będącego przedmiotem wdrożenia.

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020 Tytuł projektu:
„Wzrost konkurencyjności firmy GOLBALUX dzięki wdrożeniu rekomendacji audytu wzorniczego”

Strona

Projekt musi zawierać :
- Wygenerowany kształt i rozwiązania konstrukcyjne, analizę wytrzymałościową odpowiednich
elementów konstrukcyjnych (wiązarów, belek itp.) oraz połączeń.
- Wydruk dokumentacji obliczeniowej, produkcyjnej oraz eksport plików maszynowych oraz kopię
elektroniczną w formacie *.pmr
- Wykonanie wizualizacji komputerowej z plikami w formie elektronicznej przewidzianej do dalszej
obróbki. Format *.pdf, *.jpg.
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3. WYKONANIE SYSTEMU MODUŁOWYCH DREWNIANYCH ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH –
OPRACOWANIE 12 WZORÓW ELEMENTÓW SYSTEMU.
ETAP 1: Opracowanie 2 koncepcji architektonicznych*.
Koncepcję należy wykonać w formie papierowej, elektronicznej w plikach z rozszerzeniem *.pla. *.IFC
gotowych do dalszej obróbki.
*Wymagane są 2 koncepcje dla każdego wzoru.
ETAP 2: Opracowanie części konstrukcyjnej. Elementy systemu modułowego będzie można dowolnie
ze sobą „zestawiać” w celu otrzymania żądanego obiektu o preferowanych wymiarach. Z elementów
tych stworzyć będzie można np. domek dla dziecka, narzędziownię ogrodową, altanę ogrodową,
ambonę myśliwską itp. System tych elementów będzie umożliwiał samodzielny montaż przez klienta,
dzięki łatwym, intuicyjnym projektom. Elementy te będą wykorzystane do stworzenia różnych
obiektów małej architektury, mikrobudownictwa, obiektów infrastruktury technicznej i rekreacyjnej.
Przykładowe pojedyncze produkty systemu modułowych drewnianych elementów
prefabrykowanych to: kontenery biurowe i socjalne, altany, ambony myśliwskie, pergole, podesty,
przepierzenia, zadaszenia.

- Wykonanie prezentacji multimedialnej 4K obrazującej zakres wykonanych prac o czasie trwania 1
minuta. Format *.MP4
ETAP 3: Nadzór na wdrożeniem w zakresie zaprojektowanego produktu – Oferent winien uwzględnić,
iż zakres usługi obejmuje nadzór nad zaprojektowanym produktem polegający na uwzględnieniu w
dokumentacji projektowej wprowadzenia wszystkich zmian, korekt wymiarowych do momentu
zakończenia procesu prototypowania produktu będącego przedmiotem wdrożenia.
ZAŁOŻENIA W ZAKRESIE METODOLOGII PROJEKTOWANIA PRODUKTÓW - METODOLOGIA
SUGEROWANA
W ramach projektów wstępnych/ koncepcyjnych wymagane jest:
1. PROJEKTY DREWNIANYCH DOMÓW PREFABRYKOWANYCH
 opracowanie po 2 wstępne koncepcje architektoniczne z układem funkcjonalnym dla:
- „dom mikro do 35 m2”;
- „dom mały do 100 m2”.
2. PROJEKTY DREWNIANYCH DOMÓW PREFABRYKOWANYCH O BUDOWIE MODUŁOWEJ
 opracowanie po 2 wstępne koncepcje architektoniczne z układem funkcjonalnym dla:
- „dom mikro do 35 m2”;
- „dom mały do 100 m2”.
3. WYKONANIE SYSTEMU MODUŁOWYCH DREWNIANYCH ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH –
OPRACOWANIE 12 WZORÓW ELEMENTÓW SYSTEMU
 opracowanie po 2 wstępne koncepcji wzoru pojedynczego modułu
Potencjalny wykonawca musi zachować spójność w obrębie każdej z koncepcji tj. w ramach
koncepcji wzorniczej x zaprojektowane zostanie 12 wzorów o spójnej stylistyce w obrębie
koncepcji x.
ZAMAWIAJĄCY DOKONANA WYBORU 1 KONCEPCJI, NA KTÓREJ BĘDZIE OPIERAŁA SIĘ PROJEKT
WZORNICZY.
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- SYSTEMOWOŚĆ - (zgodność pod względem ergonomii i designu z pozostałym nowymi projektami,
które powstaną w ramach realizacji projektu – pozwoli to na spójne stylistycznie zagospodarowanie
całej przestrzeni). Nowe domy zostaną zaprojektowane w taki sposób, że z powodzeniem będą mogły
być ze sobą łączone, nie będą odbiegać od siebie ani pod względem ergonomii ani tym bardziej
wzorniczo/stylistycznie. Np. Klient, który wybierze dom Wnioskodawcy o powierzchni około 100 m
będzie mógł z powodzeniem dokupić mikro dom, zarówno prefabrykowany jak i modułowy , jak
również inne elementy prefabrykowane modułowe – w celu zagospodarowania działki w jednym
stylu i w ten sposób stworzyć przestrzeń nowoczesną i jednolitą wzorniczo.
- PODWYŻSZONA ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ - w domach, które pojawią się w ofercie w efekcie
realizacji projektu, Wnioskodawca zamierza instalować najnowocześniejsze i najwydajniejsze systemy
ogrzewania, np. ogrzewanie na podczerwień, czy zastosowanie fotowoltaiki współpracującej z
systemem grzewczym, co przy optymalnym ustawieniu pozwoli całkowicie zredukować opłaty za
prąd. Dodatkowo sam dom, dzięki wykorzystaniu w procesie produkcyjnym nowoczesnej technologii
pozwoli na dokładną identyfikację nieszczelności i ubytków ciepła oraz na osiągnięcie jeszcze wyższej
dokładności, szczelności budynku. Kolejnym innowacyjnym
rozwiązaniem, które zamierza
wprowadzić Wnioskodawca w nowych domach wpływających między innymi na zwiększenie
energooszczędności jest instalowanie w nowych domach wentylacji mechanicznej z odzyskaniem
ciepła. Tak energooszczędnych domów nie miał do tej pory w ofercie Wnioskodawca. Wzrost
energooszczędności szacuje się na poziomie ok 30-50 %.
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4. KLUCZOWE CECHY ZNAMIONUJĄCE O INNOWACYJNOŚCI, KTÓRE MUSZĄ BYĆ UWZGLĘDNIONE
PRZY PROJEKTOWANIU PRODUKTÓW

- ROZWIĄZANIE ANTYSMOGOWE - cecha ta wynikać będzie właśnie z zastosowania rekuperacji
mechanicznej w nowych domach. Rozwiązanie to nie tylko wpływało będzie na obniżenie kosztów
ogrzewania, ale też pozwoli na dokładne oczyszczanie powietrza, co w dobie powszechnie
występującego smogu jest doskonałym rozwiązaniem nie tylko dla komfortu mieszkania ale i zdrowia.
- ROZWIĄZANIA TYPU „SMART DOM” - Wnioskodawca zamierza w nowych domach instalować
instalacje systemów i urządzeń do automatyki domowej, zgodnie z preferencjami Klientów. Możliwe
będzie zarządzanie domem z poziomu np. smartfona (światło, rolety, urządzenia elektryczne itp.)
Dotychczasowa oferta nie obejmowała takich instalacji.
- MAKSYMALNE SKRÓCENIE CZASU REALIZACJI ZLECENIA – zapewnione to zostanie nie tylko dzięki
korzystaniu z nowoczesnej technologii do produkcji domów, pozwalającej na automatyzacje i
przyspieszenie wielu procesów, ale również ze względu na fakt, iż nowa oferta pozwoli na
powtarzalność produkcji. Dotychczas GOLBALUX głównie tworzył domy w oparciu o projekt Klienta.
Pochłaniało to dużo czasu i pracy projektantów, którzy musieli na potrzeby produkcji projekt
ponownie „rozrysować” i dostosować do niego produkcję. Każdy projekt był inny, więc przy każdym
praca zaczynała się od podstaw. W wyniku realizacji projektu Wnioskodawca bazował będzie na
swoich projektach, spośród których wyboru będą dokonywać Klienci. Pozwoli to w zasadniczy sposób
skrócić czas produkcji, ale również montażu GOLBALUX szacuje, ze czas skrócony zostanie o ok. 30%).
Obecnie trudno jest oszacować ile czasu potrzebują ekipy montażowe i co za tym idzie – rozliczać ich
z tego czasu. Każdy dom jest inny, a więc i montaż może pochłaniać mniej lub więcej czasu, co
właśnie wykorzystują monterzy i na co narzekają Klienci. Powtarzalność domów wyeliminuje ten
problem.
- DESIGN - nowa oferta Wnioskodawcy charakteryzować się będzie nowoczesnym designem,
odpowiadającym najnowszym trendom na świecie. Zostanie to zapewnione dzięki współpracy z
projektantami wzornictwa.
- WYPOSAŻENIE DOMU "POD KLUCZ" – dotychczas Wnioskodawca oferował domy w stanie
surowym, surowym zamkniętym. W wyniku realizacji projektu oferta obejmować będzie domy
wyposażone również w podłogi, płytki, biały montaż – czyli dom zupełnie przygotowany do
meblowania.
Dodatkowe cechy użytkowe domów modułowych:
- MODUŁOWOŚĆ - nowe rozwiązanie w ofercie Wnioskodawcy, które umożliwi, w prosty sposób,
rozbudowę domu bez konieczności wykonywania prac budowlanych w zamieszkiwanej części.
- MOBILNOŚĆ - nowe produkty będą posiadały funkcję mobilności, co pozwoli na zmianę lokalizacji
budynku – w sytuacji gdy nie będą postawione na fundamentach tylko na bloczkach
fundamentowych. Znaczenie będzie to miało głównie w przypadku małych domów. W momencie gdy
Klient podejmie decyzję o zmianie aranżacji swojej posesji nie będzie dla niego przeszkodą
przestawienie domku w inne miejsce.
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Metodologia winna zostać szczegółowo opisana w dokumencie Plan realizacji usługi (Załącznik nr
4 do zapytania ofertowego). Do zadań Oferentów należy odpowiednie przedstawienie metodologii
realizacji usługi i uzasadnienie, iż jest ona adekwatna do przedmiotu niniejszego zapytania
ofertowego oraz do branży, w której działa Zamawiający.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość odrzucenia ofert, w przypadku, gdy uzna, iż zaproponowana
metodologia jest nieadekwatna do zakresu realizacji usługi lub do branży Zamawiającego. Oferenci
winni zastosować się do minimalnych limitów znaków w zakresie opisania metodologii realizacji
usługi oraz uzasadnienia metodologii.
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WYMOGI CO DO ZESPOŁU ODPOWIEDZIALNEGO ZA REALIZACJĘ USŁUGI
Zespół projektowy: musi posiadać zdolności techniczne i zawodowe do zrealizowania usługi, a
w szczególności wiedzę i doświadczenie oraz posiadać uprawnienia do prowadzenia określonej
działalności gospodarczej lub zawodowej, jeżeli odrębne przepisy nakładają obowiązek posiadania
takich uprawnień;
a) Project manager
Wykształcenie wyższe co najmniej 3 lata doświadczenia w realizacji projektów wzorniczych.
b) Projektant produktu – co najmniej 2 osoby
Wykształcenie wyższe co najmniej 3 lata doświadczenia w projektowaniu produktów
c) Projektant 2D/3D,
Wykształcenie wyższe co najmniej 3 lata doświadczenia w projektowaniu produktów
d) Specjalista ds. materiałów,
Wykształcenie wyższe co najmniej 3 lata doświadczenia w projektowaniu produktów
e) Specjalista ds. technologii
Wykształcenie wyższe co najmniej 3 lata doświadczenia w projektowaniu konstrukcji domów
drewnianych
ŁĄCZNY MINIMALNY ZESPÓŁ DEDYKOWANY DO REALIZACJI USŁUGI LICZYĆ MUSI CO NAJMNIEJ
4 OSOBY, JEDEN CZŁONEK ZESPOŁU MOŻE ŁĄCZYĆ RÓŻNE FUNKCJE NP. PROJECT MANAGERA,
PROJEKTANTA PRODUKTU, PROJEKTANTA 2D/3D.
Weryfikacja tego wymogu na podstawie załączonych CV członków zespołu projektowego.
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III. KODY CPV PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
85312320-8 –Usługi doradztwa,
79415200-8 –Usługi doradcze w zakresie projektowania,
73220000-0 –Usługi doradcze w zakresie rozwoju,

6

SPOTKANIA KONSULTACYJNE
Usługi powinny odbywać się przy aktywnej współpracy ze Zleceniodawcą. W związku z
powyższym w trakcie realizacji usług, konieczne będą co najmniej 12 spotkań konsultacyjne (po 4 na
każdy etap). Wykonawcy z przedstawicielami Zleceniodawcy. Spotkania konsultacyjne dotyczyć będą:
prac koncepcyjnych, wykonania projektów drewnianych domów prefabrykowanych, projektów
drewnianych domów prefabrykowanych o budowie modułowej oraz wykonania systemu
modułowych drewnianych elementów prefabrykowanych – opracowanie 12 wzorów elementów
systemu –co najmniej 4 spotkania na każdym etapie.
Wymagania w zakresie spotkań konsultacyjnych:
-W spotkaniach musi każdorazowo brać udział co najmniej 2 osoby spośród zespołu
odpowiedzialnego za realizację usługi,
- Każde spotkanie trwać będzie co najmniej 60 minut,
- Spotkania winne odbyć się w siedzibie Zleceniodawcy, chyba że strony uzgodnią inaczej,
- Zamawiający o spotkaniu winien powiadomić Wykonawcę co najmniej 2 dni robocze przed
planowanym terminem spotkania.
- W trakcie realizacji usługi Wykonawca może maksymalnie dwa razy dokonać zmiany terminu
spotkania ustalonego przez Zamawiającego.

71200000-0–Usługi architektoniczne i podobne,
71340000-3–Zintegrowane usługi inżynieryjne
IV TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Okres realizacji zamówienia: do 31.12.2021 r.
Miejsce realizacji zamówienia: PRZEDSIĘBIORSTWO
"GOLBALUX" Sp. z o.o.

PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE

Wykonawca zobowiązuje się do podpisania umowy w terminie i miejscu wskazanym przez
Zamawiającego. Planowany termin podpisania umowy – marzec 2021 r.
Niedotrzymanie ww. terminów wiązało się będzie z naliczaniem kar umownych wymiarze 1 000,00
PLN za każdy przekroczony tydzień. W przypadku, gdy opóźnienie na jakimkolwiek etapie realizacji
zamówienia przekroczy 30 dni Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozwiązania umowy z winy
Wykonawcy.
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O realizację powyżej opisanej usługi mogą się ubiegać wszystkie podmioty, które:
1. Posiadają udokumentowane doświadczenie w projektowaniu produktów zbieżnych z przedmiotem
niniejszego zapytania ofertowego - zaprojektowali minimum 3 wielkogabarytowe produkty w ciągu
ostatnich 3 lat. Przez produkt wielkogabarytowy należy rozumieć produkt o wymiarach zewnętrznych
powyżej 5 m3
Weryfikacja wymogu w oparciu o Załącznik nr 5 do zapytania tj. ZESTAWIENIE
POTWIERDZAJĄCE POSIADANIE PRZEZ WYKONAWCĘ DOŚWIADCZENIE W PROJEKTOWANIU
PRODUKTÓW W CIĄGU OSTATNICH 3 LAT.
2. Dysponują
zespołem
projektowym
spełniającym
wymogi
co
do
zespołu
odpowiedzialnego za realizację usługi opisane w punkcie II. PRZEDMIOT ZAPYTANIA
OFERTOWEGO. Weryfikacja wymogu w oparciu o Załącznik nr 3 do Zapytania OŚWIADCZENIE
OFERENTA O DYSPONOWANIU ZESPOŁEM OSÓB SPEŁNIAJĄCYCH WARUNKI WSKAZANE W
NINIEJSZYM ZAPYTANIU OFERTOWYM, CV wskazanych członków zespołu projektowego.
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4. Nie są powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, tzn. nie występują wzajemne
powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w
szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
• posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
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3. Przedstawili metodykę realizacji usługi, która jest adekwatna do przedmiotu zamówienia i
branży, w której działa Zamawiający.
Weryfikacja wymogu w oparciu o Załącznik nr 4 PLAN REALIZACJI USŁUGI.

• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.
VI. WARUNKI DODATKOWE
1. Prowadzenie dokumentacji powinno być zgodne z wytycznymi obowiązującymi dla Programu
Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.
2. Oferent jest zobowiązany do poddania się niezapowiedzianym kontrolom przez PARP bądź inne
instytucje zaangażowane w proces zarzadzania funduszami UE.
3. Zmiana członków zespołu realizującego usługę będącą przedmiotem niniejszego zapytania
ofertowego może być dokonana wyłącznie za pisemną zgodą Zamawiającego. Niedopuszczalna
jest zmiana kadry na osoby o mniejszym doświadczeniu czy niższych kompetencjach. W
sytuacjach losowych związanych ze zmianą kadry Wykonawca winien do pisma z prośbą o zmianę
dostarczyć komplet obiektywnych dokumentów potwierdzających okoliczności losowe (np.
zaświadczenie z pobytu w szpitalu).
4. Wykonawca po zrealizowaniu usługi przeniesie na Zamawiającego całość praw autorskich,
majątkowych, twórczych i praw zależnych w zakresie wszelkich utworów powstałych w wyniku
przeprowadzenia usługi.
5. Wykonawca będzie zobligowany do podpisania klauzuli poufności w zakresie tajemnic
Zamawiającego. Konsekwencją złamania tej klauzuli będą kary finansowe dla Wykonawcy w
wysokości 50 tysięcy złotych.
6. Do opracowanych materiałów w ramach usługi uwagi wnosić może Zamawiający -Wykonawca
winien uwzględnić wskazane uwagi i zastrzeżenia.
7. W ramach wynagrodzenia za świadczoną usługę doradczo-projektową Wykonawca winien
skalkulować wszelkie koszty ponoszone w związku z realizacją usługi m.in.:-wynagrodzenie
Wykonawcy,-opracowanie i wydruk materiałów dotyczących procesu projektowego,-dojazd do
Zamawiającego (w związku z koniecznością zrealizowania spotkań konsultacyjnych),-wydatki
bieżące związane z pracą Wykonawcy –telefon, materiały biurowe itp.
8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia bieżącego nadzoru na każdym etapie
realizacji zamówienia. Sposób i rodzaj nadzoru będą doprecyzowane przed podpisaniem umowy.
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1. Aktualny wypis z KRS lub wypis z ewidencji działalności gospodarczej lub inny dokument
zaświadczający o prowadzonej działalności, nie starszy niż trzy miesiące.
2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem, a
Zamawiającym – załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
3. Oświadczenie Oferenta o dysponowaniu zespołem osób spełniających warunki wskazane z
niniejszym zapytaniu ofertowym – Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
4. CV członków zespołu projektowego wskazanych w załączniku nr 3.
5. Plan Realizacji Usługi – zgodnie z załączonym wzorem dokumentu – Załącznik nr 4 do
niniejszego zapytania ofertowego.
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VII. WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI
Oferent, aby mógł ubiegać się o realizację powyższego zlecenia musi dołączyć do formularza oferty
następujące załączniki:

6. Zestawienie potwierdzające, iż Oferenci posiadają udokumentowane 3-letnie doświadczenie w
zakresie projektowania produktów zgodnie z wymogami Zamawiającego – załącznik nr 5 do
niniejszego zapytania ofertowego.
Powyższe załączniki należy przedstawić w oryginale lub poświadczyć za zgodność z oryginałem. W
przypadku przedstawienia kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem wybrany Oferent
będzie zobowiązany przed podpisaniem umowy do przedstawienia oryginałów tych dokumentów. W
przypadku oświadczenie Oferenta o dysponowaniu zespołem osób spełniających warunki wskazane z
niniejszym zapytaniu ofertowym przed podpisaniem umowy wybrany Oferent będzie musiał
przedstawić dokumenty wskazujące na spełnianie przez osoby dedykowane przez niego do realizacji
usługi wymogów wskazanych w zapytaniu ofertowym.
VIII. KRYTERIUM WYBORU OFERT
Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, zgodnie z poniższymi kryteriami:
A. Cena – 60 punktów
B. Ilość osób z doświadczeniem w projektowaniu drewnianych obiektów prefabrykowanych
– 40 punktów
Ocena oferty zostanie obliczona z wykorzystaniem następującego wzoru:
Ocena=A+B
Kryterium A: Cena zostanie ocenione wg następującego wzoru:
(Najniższa zaproponowana cena netto/Cena netto badanej oferty) x 60
Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta w tym kryterium wynosi 60 punktów.
Kryterium B: Ilość osób z doświadczeniem w projektowaniu drewnianych obiektów
prefabrykowanych:
 Dedykowanie do realizacji usługi co najmniej 4 osób, które mają co najmniej 2 letnie
doświadczeniu w projektowaniu obiektów prefabrykowanych – 40 punktów;
 Dedykowanie do realizacji usługi co najmniej 3 osób, które mają co najmniej 2 letnie
doświadczeniu w projektowaniu obiektów prefabrykowanych – 30 punktów;
 Dedykowanie do realizacji usługi co najmniej 2 osób, które mają co najmniej 2 letnie
doświadczeniu w projektowaniu obiektów prefabrykowanych – 20 punktów;
 Dedykowanie do realizacji usługi co najmniej 1 osoby, które ma co najmniej 2 letnie
doświadczeniu w projektowaniu obiektów prefabrykowanych – 10 punktów.

Strona

Punkty uzyskane przez ofertę w ocenie oferty w Kryterium A i Kryterium B zostaną dodane do siebie i
na tej podstawie zostanie obliczona łączna ocena oferty. Oferta w łącznej ocenie oferty może uzyskać
maksymalnie 100 punktów.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą ilość punktów w
łącznej ocenie ofert (łączna suma punktów uzyskanych przez Wykonawcę w kryterium A i B). Punkty
będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
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Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta w tym kryterium wynosi 40 punktów.
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IX. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I SKŁADANIA OFERT
a) Ofertę należy przedstawić na załączonym do zapytania ofertowego formularzu Projekt realizowany
w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020 Tytuł projektu: „Wzrost
konkurencyjności firmy GOLBALUX dzięki wdrożeniu rekomendacji audytu wzorniczego”,
b) Nieodłączny element oferty stanowią załączniki wymagane w punkcie VII „Wymagane załączniki”
niniejszego zapytania ofertowego,
c) Oferta może być wypełniona odręcznie lub komputerowo, jednak w przypadku wypełnienia
odręcznego należy tego dokonać dużymi drukowanymi literami w sposób czytelny,
d) Oferta musi być podpisana przez osobę do tego upoważnioną, która widnieje w Krajowym
Rejestrze Sądowym, wypisie z ewidencji działalności gospodarczej lub innym dokumencie
zaświadczającym o jej umocowaniu prawnym,
e) Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami muszą być trwale spięte,
f) Wszelkie poprawki lub zmiany w treści muszą być parafowane przez osobę podpisującą
ofertę,
g) Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Oferent może przed upływem terminu
składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o
wycofaniu/zmianie oferty.
h) Zamawiający odrzuci ofertę niespełniającą warunków formalnych lub złożoną po terminie.
Wykonawcy z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia,
i) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i ofert wariantowych. Z uwagi na
konieczność zachowania spójnej stylistyki/designu w obrębie produktów wskazane jest, aby całość
zamówienia realizował jeden podmiot.
j) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia treści niniejszego zapytania
ofertowego przed upływem terminu na składanie ofert. Informacja o wprowadzeniu zmian lub
uzupełnienia treści zapytania ofertowego zostanie przekazana Oferentom niezwłocznie w formie
pisemnej (e-mail), jak również zostanie opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego pod
adresem www.golbalux.com oraz na portalu Baza Konkurencyjności pod adresem
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
k) Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia oraz zakończenie postępowania
bez wyboru Wykonawcy, bez podania przyczyn. Jakiekolwiek odstępstwo od sposobu przygotowania
oferty wraz z załącznikami jest równoznaczne z jej odrzuceniem ze względu na niespełnienie
kryteriów formalnych.
l) Administratorem danych osobowych, które znajdą się w formularzu ofertowym oraz
załącznikach do oferty jest przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe „GOLBALUX” Sp.
z o.o., ul. Sportowa 15, 37-522 Wiązownica (dalej GOLBALUX). GOLBALUX będzie przetwarzał
dane osobowe w określonych celach, np. analizy przedłożonej oferty, zawarcia i realizacji
umowy. Każdy Oferent ma prawo zażądać dostępu do treści danych, które go dotyczą –
poprawić je, zaktualizować, sprostować, przenieść, usunąć lub ograniczyć ich przetwarzanie.
Każdy Oferent może też wnieść sprzeciw wobec przetwarzania udostępnionych danych
osobowych. Każdy z Oferentów ma prawo do wycofania wyrażonej zgody. Wycofanie zgody nie
ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed wycofania zgody. Jeśli Oferent
ma wątpliwości, czy dane są prawidłowo przetwarzane przez GOLBALUX, to może wnieść skargę
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
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Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, opieczętowanej pieczęcią firmową Oferenta, adresem
Zamawiającego (podanym poniżej) oraz zapisem: oferta na realizację usług doradczych i
projektowych polegających na zaprojektowaniu produktów w ramach programu operacyjnego polska
wschodnia na lata 2014-2020 tytuł projektu: „Wzrost konkurencyjności firmy GOLBALUX dzięki
wdrożeniu rekomendacji audytu wzorniczego”
 osobiście w siedzibie przedsiębiorstwa produkcyjno-handlowo-usługowe „GOLBALUX” Sp. z
o.o., ul. Sportowa 15, 37-522 Wiązownica,
 pocztą, listem poleconym, kurierem na adres firmy: Przedsiębiorstwo produkcyjnohandlowo-usługowe „GOLBALUX” Sp. z o.o., ul. Sportowa 15, 37-522 Wiązownica
 za
pośrednictwem
Bazy
konkurencyjności
znajdującej
się
pod
adresem
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
w
wersji
elektronicznej
1
postępując zgodnie z „Instrukcją oferenta w BK20212 ”
Oferta musi zostać złożona w nieprzekraczalnym terminie, do dnia 03.03.2021 r. do godz. 15.00. w
siedzibie „GOLBALUX” Sp. z o.o., ul. Sportowa 15, 37-522 Wiązownica. W przypadku złożenia oferty
drogą pocztową, decyduje godzina wpływu oferty. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.03.2021 r. o
godz. 16.00 w siedzibie „GOLBALUX” Sp. z o.o., ul. Sportowa 15, 37-522 Wiązownica. Bezpośrednio
przed otwarciem ofert Wykonawcy zostaną poinformowani o kwocie jaką Zamawiający przeznaczył
na sfinansowanie zamówienia.
Wykonawcy zostaną poinformowani w trakcie spotkania o ilości złożonych ofert, nazwach i adresach
Wykonawców, cenach poszczególnych ofert, a także informacjach dotyczących pozostałych kryteriów
oceny ofert. W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Halina Golba, e-mail:
biuro@golbalux.pl

1

https://archiwum-bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/info/web_instruction
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XI. WYKLUCZENIA
1. Wykluczone zostaną oferty niespełniające wymogów, w tym oferty złożone po terminie składania
ofert.
2. Zamówienie może być udzielone wyłącznie podmiotom, które nie są powiązane z Zamawiającym
osobowo lub kapitałowo, tzn. nie występują wzajemne powiązania między Zamawiającym lub
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem
procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
• Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
• Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
• Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.

11

X. TERMIN WAŻNOŚCI OFERTY
Wykonawca jest związany ofertą przez okres 40 dni kalendarzowych od dnia upływu terminu
składania ofert.

XII. WARUNKI ZMIANY UMOWY
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy.
2. Zmiana umowy jest bezwzględnie konieczna gdy:
• nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na
realizację przedmiotu umowy,
• wystąpią okoliczności niezależne od Wykonawcy na uzasadniony wniosek Wykonawcy, pod
warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie
składania oferty i nie jest przez niego zawiniona, przypadków siły wyższej, uznanej przez
Zamawiającego jako zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia (np. powódź,
strajki, zamieszki, decyzje administracyjne, państwowe.
XIII. ZAŁĄCZNIKI
1. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1.
2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem,
a Zamawiającym – Załącznik nr 2.
3. Oświadczenie Oferenta o dysponowaniu zespołem osób spełniających warunki wskazane z
niniejszym zapytaniu ofertowym – Załącznik nr 3.
3. Plan Realizacji Usługi – zgodnie z załączonym wzorem dokumentu – Załącznik nr 4.
4. Zestawienie potwierdzające, iż Oferenci posiadają udokumentowane doświadczenie
w zakresie projektowania produktów – Załącznik nr 5.
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Z poważaniem
Halina Golba
Prezes Zarządu
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