
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
NA WYKONANIE ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNEGO DACHU BUDYNKU 

PRZYJĘCIA ZBOŻA W MAGAZYNIE ZBOŻOWYM W DROBINIE. 
 
 

1. Zamawiający:  
ELEWARR Sp. z o.o. Aleja Wincentego Witosa 31, 00 – 710 Warszawa, Oddział Spółki w Nowych 
Proboszczewicach ul. Bielska 2a,  09-412 Proboszczewice, tel.: 243675263, 242612401, 
242612238, fax.: 243675262, e-mail: proboszczewice@elewarr.com.pl, strona internetowa: 
www.elewarr.pl 
2. Przedmiot zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie czyszczenia i malowania dachu budynku przyjęcia zboża  o 
powierzchni około 480 m² połaci dachowej, pokrytego blachą falistą (powierzchnia do malowania wynosi 
około 580 m²) w magazynie zbożowym w Drobinie.  
 - wszystkie elementy instalacji malowane farbą podkładową oraz nawierzchniową w kolorze szarym 
Zamówienie obejmuje wykonanie prac w zakresie: 

1. Przygotowanie powierzchni malarskiej dowolną metodą, zaakceptowaną przez 
Zamawiającego, gwarantującą uzyskanie właściwego stopnia czystości tj. St2. 

2. Malowanie antykorozyjne zestawem malarskim przeznaczonym dla klasy korozyjności C2 
warstwa podkładowa + warstwa nawierzchniowa) . 

3. Malowanie farbą nawierzchniową w kolorze szarym. 
Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia z użyciem własnych zasobów, materiałów oraz narzędzi 
jak również zobowiązany jest do dostarczenia dokumentacji powykonawczej w tym: atestów, 
certyfikatów i DTR-ek. Na wykonane prace oraz urządzenie dostawca udzieli min. 5-letniej gwarancji. 
Uwaga – przed złożeniem oferty wymagane jest przeprowadzenie wizji lokalnej w miejscu 
realizacji przedmiotu zamówienia.  
3. Miejsce i termin realizacji: 
Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia jest elewator zbożowy w Drobinie przy ul. Tupadzkiej 1a. 
Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do dnia 25 czerwca 2021r. Szczegółowy 
harmonogram prac zostanie uzgodniony po wyłonieniu wykonawcy. 
4. Wymagania dotyczące oferty: 
Oferta musi być czytelna i odpowiadać treści zapytania ofertowego oraz sporządzona na formularzu 
ofertowym, którego wzór stanowi załącznik nr 1. Oferta powinna zawierać cenę netto za wykonanie 
przedmiotu zamówienia (plus podatek VAT) wyrażoną w PLN oraz nazwę i adres siedziby oferenta. W 
zaoferowanej cenie należy ująć wszystkie przewidywane koszty związane z realizacją zamówienia 
naliczone zgodnie z obowiązującymi na dzień składania ofert przepisami oraz wszystkie koszty 
wynikające z zapisów niniejszej specyfikacji, bez których realizacja przedmiotu zamówienia byłaby 
niemożliwa. Oferta powinna zawierać oświadczenie o posiadaniu uprawnień do wykonywania określonej 
działalności, którego wzór stanowi załącznik nr 2. 
5. Sposób i termin składania ofert: 
Ofertę należy złożyć listownie (data wpływu oferty) lub  osobiście w siedzibie Oddziału Spółki w Nowych 
Proboszczewicach, ul. Bielska 2a, 09-412 Proboszczewice. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. 
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „oferta na wykonanie czyszczenia i malowania 
dachu budynku przyjęcia zboża w magazynie Drobin nie otwierać przed:  30.04.2021r godz. 12:00”. Na 
kopercie poza dopiskiem jw. należy umieścić nazwę i adres oferenta. Termin składania ofert upływa 
dnia 29.04.2021r. 
6. Miejsce i termin otwarcia ofert: 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 30.04.2021r. o godzinie 12:00 w siedzibie Oddziału Spółki w Nowych 
Proboszczewicach, ul. Bielska 2a, 09-412 Proboszczewice. 
7. Kryterium oceny ofert: 
Oferty oceniane będą wg kryterium najniższej ceny. Waga oceny: 100% cena. Zamawiający zastrzega 
sobie prawo do niedokonywania wyboru oferty bez podania przyczyny. Zamawiający w zakresie 
udzielania zamówień nie podlega obowiązkowi stosowania Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz.U. 07.223.1655 j.t. z późn. zmianami), a uczestnikom postępowania nie 
przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w przywołanej ustawie. 
8. Termin związania ofertą: 
30 dni od upływu terminu składania ofert.  
 
Informacji związanych z przedmiotem zamówienia udziela Kazimierz Chyba: 691958060, e-mail: 
drobin@elewarr.com.pl  
 


