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Zamawiający:        

MM Aluminium Sp. z o.o. Sp.k.          

Chojne, ul. Sadowa 1       

98-200 Sieradz  

NIP: 827-230-90-00 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

DOSTAWA I ADAPTACJA KONTENERÓW MORSKICH NA POTRZEBY MOBILNEGO SHOW-ROOMU 

 

 

I. INFORMACJE OGÓLNE  

 
MM Aluminium sp. z o. o. Sp.k. zaprasza do składania ofert na „Dostawę i adaptację kontenerów morskich na 
potrzeby mobilnego show-roomu”. Zamówienie jest realizowane w związku z realizacją Projektu działania 19.2 
Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach 
Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 
 
Jeden wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w której musi być zaoferowana tylko jedna cena ostateczna.  
Złożenie większej liczby ofert lub złożenie ofert częściowych spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych 
przez Wykonawcę. 
 

II. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

 
Dana Zamawiającego:    MM Aluminium Sp. z o.o. Sp.k. 
adres:       Chojne, ul. Sadowa 1, 98-200 Sieradz  
REGON:       363477689 
NIP:       827-230-90-00 
telefon kontaktowy w sprawie Zamówienia:   506 628 209, 518 378 939, 513 333 335 
adres strony internetowej Zamawiającego:  www.mmaluminium.pl 
e-mail do korespondencji w sprawie Zamówienia:  joanna.przyk@mmaluminium.pl 
godziny urzędowania:     od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-14.00 
 

 
III. OPIS ZADANIA 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i adaptacja kontenerów wg Specyfikacji dostaw i robót na którą składają się:  
- poniższe zestawienie  
- oraz załączniki: Zał. 1 Przekrój, Piętro, Przyziemie, Zestawienie elewacji, Zał. 2 Zestawienie konstrukcji pokazowych 
(ekspozycji), Zał. 7 Wizualizacje. 
 
 Opis  
1 kontener 40HC (wymiary zewnętrzne dł.xszer.xwys. mm 12192x2438x2896) – 2 sztuki  
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2 kontener 20HC (wymiary zewnętrzne dł.xszer.xwys. mm 6058x2438x2896) – 1 sztuka 

3 posadowienie kontenerów – wypoziomowanie i ustawienie na płycie żelbetowej z użyciem dźwigu, połączenie w 
bryłę za pomocą systemu spinania  

4 wycięcie otworów komunikacji i pod okna ekspozycyjne wg Zestawienia konstrukcji pokazowych (ekspozycji), 
Przekrój, Piętro, Przyziemie, Zestawienie elewacji  

5 wzmocnienie otworów pod konstrukcje ekspozycyjne za pomocą obróbek blacharskich malowanych proszkowo 
na kolor elewacji, wykonanie zastrzałów wzmacniających  

6 ocieplenie wewnętrzne ścian i sufitów pianą zamkniętokomórkową 5 cm wg opisów w załączniku Przekrój 

7 dostawa i montaż schodów stalowych industrial z nakładkami drewnianymi z balustradą szklaną mocowaną 
punktowo do schodów z poręczą drewnianą wg Zestawienia konstrukcji pokazowych (ekspozycji) oraz Piętro, 
Przyziemie, Przekrój  

 
8 instalacja elektryczna – rozdzielnia elektryczna z zabezpieczeniami, okablowanie, oprawy oświetleniowe (7 szt. 

lamp wiszących wewnątrz oraz 4 lampy przysufitowe zewnętrzne wg wizualizacji), osprzęt (włączniki, gniazdka), 
doprowadzenie zasilania z istniejącej hali, pomiary elektryczne  

9 ogrzewanie /klimatyzacja – 2 jednostki 4-kierunkowe, automatyka, instalacja odprowadzania skroplin (freonowa), 
instalacja elektryczna do klimatyzacji, maskownice, uchwyty, uruchomienie, wentylacja mechaniczna 
(rekuperator 650 m3, chłodnica freonowa, agregat skraplający, rury, kształtki, inne elementy montażowe), 
uruchomienie  

10 pokrycie dachu włóknem szklanym i żywicą epoksydową i tarasu deską tarasową (rozmieszczenie deski 
tarasowej wg Piętro, Przyziemie, Przekrój 

11 Pergola/markiza 7x2,5 m wg Zestawienia konstrukcji pokazowych(ekspozycji) i Zestawienie elewacji oraz pergola 
z profili aluminiowych na tarasie o pow. zadaszenia ok. 3,6 x 2,5 m wg Zestawienia konstrukcji 
pokazowych(ekspozycji), Zestawienia elewacji 

12 Refleksole 4 szt. na przeszkleniach od strony najbardziej nasłonecznionych wg Zestawienia konstrukcji 
pokazowych (ekspozycji) oraz Zestawienia elewacji 

13 Meble (krzesła – 16 szt., stoły duże 2 szt. stoliki – 2 szt. zegar ścienny średnica ok. 1 m, kwiaty w donicach duże 
4 szt., obraz ok. 1,5 x 1,5 m, kominek ekologiczny, 2 szafki) zbliżone materiałowo i kolorystycznie do mebli na 
Wizualizacjach 

14 Prace adaptacyjne wewnątrz – ściany płyta GK malowana, w części tapeta wg Wizualizacja (wzór do akceptacji 
w trakcie prac), podłoga wg załącznika Przekrój  

15 Oświetlenie zewnętrzne – rozprowadzenie okablowania, montaż i podłączenie opraw oświetleniowych zbliżonych 
kształtem i kolorem do załącznika Wizualizacje 

16 Część elewacji z alucobondu wg Zestawienia konstrukcji pokazowych (ekspozycji) i Zestawienia elewacji oraz z 
płyty HPL (grubość 8 mm, struktura drewna, kolor zbliżony do deski tarasowej, klejona na stelażu aluminiowym) - 
spód wiszącego kontenera ok. 7x2 m wg Przekrój, Zestawienie elewacji 

17 Malowanie elewacji w kolorze antracyt mat 

18 Transport kontenerów na trasie Gdańsk - Chojne 

19 Balustrada szklana zewnętrzna na tarasie mocowana w profilu wg Zestawienia konstrukcji pokazowych 
(ekspozycji), Zestawienia elewacji i Piętro 

20 Ekspozycja pozostała wg Zestawienia konstrukcji pokazowych (ekspozycji), Zestawienia elewacji, Piętro, 
Przyziemie 
 

 
 
W cenie zamieszczonej w formularzu ofertowym Wykonawca uwzględnia wszystkie niezbędne koszty związane z 
realizacją zamówienia.  
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Oferent ma możliwość dokonania wizji lokalnej działki, na której będzie usytuowany przedmiot zamówienia.  

Pojawiające się w załączniku Zestawienie konstrukcji pokazowych (ekspozycji) wskazanie produktów gotowych z 
podaniem nazwy systemu i producenta są uzasadnione zadaniem, którego celem jest wprowadzenie do sprzedaży 
wyrobów o parametrach technicznych oferowanych przez tych systemodawców. Dopuszcza się zastosowanie 
systemów równoważnych pod względem parametrów wskazanych w tymże załączniku. 

 
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 
Termin wykonania - do 90 dni od daty zawarcia umowy.  
 

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA 
WARUNKÓW 

 
O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki: 

1) posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia do wykonywania zamówienia, 

2) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania 
zamówienia, 

3) znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację zamówienia 

Spełnienie warunku będzie weryfikowane na podstawie oświadczenia oferenta – załącznik nr 4 do zapytania. 

V. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU 
POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 
1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu należy złożyć następujące dokumenty i 

oświadczenia (w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę): 

1) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 4 do 
zapytania, 

2) Ofertę przygotowaną zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do zapytania 

3) Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań osobowych lub kapitałowych – załącznik nr 5 do 
zapytania 

4) Dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa 
lub innych dokumentów rejestrowych. 

 
VI. INFORMACJE O SPOSBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ 

PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB 
UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 
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1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 
Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną.  

Pisemnie na adres: Chojne, ul. Sadowa 1, 98-200 Sieradz  
E-mailem: joanna.przyk@mmaluminium.pl, maciej.matusiak@mmaluminium.pl, biuro@mmaluminium.pl     

2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 
drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

1) Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:  

Pan Maciej Matusiak tel.: 513 333 335 
Pan Marcin Matusiak tel.: 506 628 209 
Pani Joanna Przyk tel.: 518 378 939 

2) Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości 
związanych z treścią zapytania ofertowego, sposobem przygotowania i złożenia ofert, kierując swoje 
pytania do Zamawiającego. Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z 
prowadzonym postępowaniem. Zapytanie winno wpłynąć do Zamawiającego nie później niż na 3 dni 
przed upływem wyznaczonego terminu na składanie ofert. Na zapytania, które wpłynęły po tym terminie 
Zamawiający nie jest zobowiązany udzielić odpowiedzi.  

 
 
VII. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ 

 
Wykonawca związany jest złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się 
wraz z upływem terminu składania ofert. 

 
VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 

 
1. Treść oferty musi być bezwarunkowo sporządzona wg wzoru Formularza oferty (Załącznik nr 3 do zapytania 

ofertowego). 

2. Oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną do podpisania oferty wg dokumentów rejestrowych lub 
upoważnioną wg Upoważnienia. Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty. 
Podpisy złożone przez Wykonawcę powinny być opatrzone czytelnym imieniem i nazwiskiem oraz pieczęcią.  

3. Do oferty powinny być załączone wszystkie dokumenty wskazane w pkt V niniejszego zapytania. Dokumenty 
są składane w formie oryginału, w przypadku kopii, dokument musi być poświadczony „za zgodność 
z oryginałem” na każdej zapisanej stronie kserowanego dokumentu. Poświadczenie ”za zgodność z 
oryginałem” musi zostać sporządzone przez osoby uprawnione. Podpisy złożone przez Wykonawcę lub 
osobę upoważnioną powinny być opatrzone czytelnym imieniem i nazwiskiem oraz pieczęcią. Zamawiający 
może żądać przedstawienia oryginału dokumentu wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu 
jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej 
prawdziwości w inny sposób. 

4. Sporządzenie oferty: 
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- musi być sporządzona w języku polskim,  
- dla zapewnienia czytelności oferta powinna zostać wypełniona drukiem maszynowym 
lub czytelnym pismem ręcznym (długopisem lub nieścieralnym atramentem), 
- każda poprawka w ofercie musi być złożona przez osobę, która podpisała ofertę. Nie dopuszcza się 
stosowania korektora. 

5. Ofertę w wersji papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie w biurze Zamawiającego (Chojne, ul. Sadowa 
1, 98-200 Sieradz) lub wysłać mailowo jako skan dokumentów na adres joanna.przyk@mmaluminium.pl w 
terminie najpóźniej do dnia  24.04.2019 roku do godz. 1500. 

 
W celu identyfikacji prosi się o zapis na kopercie lub w tytule maila: OFERTA NA DOSTAWĘ I ADAPTACJĘ 
KONTENERÓW MORSKICH NA POTRZEBY MOBILNEGO SHOW-ROOMU lub numer ogłoszenia na portalu 
ogłoszeń ARIMR 

 
 
6. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania lub w przypadku wysyłki drogą 

mailową nie będzie brana pod uwagę podczas oceny (zostanie odrzucona). 

 
IX. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY ORAZ OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ 

KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I 
SPOSOBU OCENY OFERT 

 
Oferta powinna zawierać cenę netto i brutto, wyrażoną w złotych polskich (PLN). Cena musi być podana 
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z zasadami rachunkowymi. Cena musi obejmować wszystkie 
koszty jakie mogą powstać w trakcie realizacji zamówienia. 
 
Oferty ważne oceniane będą na podstawie następujących kryteriów: 

- cena w polskich złotych (pln netto) - 90% 

- okres gwarancji (miesiące) – 10% 

Zasady przyznawania odpowiedniej ilości punktów są następujące: 
- za cenę netto C zostaną przyznane punkty wg następującego wzoru: 
  C = najniższa cena spośród złożonych ofert  x 100 x 90% 
           cena badanej oferty  
- za okres gwarancji G zostaną przyznane punkty wg następującego wzoru: 
  G = czas gwarancji oferty                                                       x 100 x 10% 
         najdłuższy czas gwarancji spośród złożonych ofert 
 
 

X. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE 
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA  

 
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty o: 
- wyborze najkorzystniejszej oferty, 
- Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone podając uzasadnienie, 
- niezłożeniu żadnej oferty, 
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Zakończeniu postępowania bez wyboru oferty 
2.   Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów 

przyjętych w niniejszym zapytaniu ofertowym. 
4. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający zawiadomi mailowo. 
5. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszego zapytania oraz 

danych zawartych w ofercie. Postanowienia umowy zawarto w Projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 6 do 
zapytania. 

 
XI. INNE POSTANOWIENIA ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia postępowania w sprawie wyboru wykonawcy niniejszego zadania 
bez wyboru żadnej z ofert.  

2. Zamawiający dopuszcza w razie zaistnienia zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, odstąpienie od umowy w 
terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W przypadku, o którym powyżej Wykonawca 
może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

3. W przypadku gdy suma składowych punktów ocen za poszczególne kryteria oceny będzie taka sama dla ofert 
najkorzystniejszych, za najkorzystniejszą ofertę spośród ofert uznaje się tą z najniższą ceną.  

4. Zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli oferty o takiej samej najniższej cenie, do złożenia w terminie 
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych w zakresie dotyczącym ceny. Wykonawcy, składając oferty 
dodatkowe, nie mogą przedstawić ceny wyższej niż w złożonych ofertach. W przypadku niezłożenia żadnej oferty 
dodatkowej albo złożenia ofert dodatkowych o takiej samej najniższej cenie lub odrzucenia wszystkich ofert 
dodatkowych, Zamawiający kończy postępowanie bez wyboru żadnej z ofert. 

5. Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:  

1) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub  

2) została złożona przez podmiot niespełniający warunków udziału w postępowaniu w sprawie wyboru wykonawcy 
określonych w zapytaniu ofertowym lub  

3) oferta została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym lub 

3) wykonawca jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub osobami, o których mowa w art. 43a 
ust. 4 ustawy (poza wyjątkiem kiedy osoba powiązana ze strony Zamawiającego zostanie wyłączona z 
postępowania w sprawie wyboru wykonawcy).  

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się 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: 
1) uczestniczeniu jako wspólnik w spółce cywilnej lub osobowej; 
2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji spółki kapitałowej; 
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub pełnomocnika; 
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa 
drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub 
kurateli; 



 
 

19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność 
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 

 
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ ROZOWJU OBSZARÓW WIEJSKICH: EUROPA INWESTUJĄCA W OBSZARY 

WIEJSKIE 

 
 

5) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości 
co do bezstronności tych osób. 
 
XII. ZAŁĄCZNIKI 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – Przekrój, Przyziemie, Piętro,  Zestawienie elewacji 
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – Zestawienie konstrukcji pokazowych (ekspozycji) 
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego – Formularz ofertowy 
Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego – Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w 
postępowaniu ofertowym 
Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych oraz osobowych 
Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego – Projekt umowy 
Załącznik nr 7 do zapytania ofertowego - Wizualizacje 
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