Dotyczy realizacji projektu w ramach PO IR 3.2.2
Numer wniosku o dofinansowanie: POIR.03.02.02-00-0507/16
Tytuł projektu:

„Zastosowanie innowacyjnej technologii surowcowej w produkcji przewodów
elektrycznych (skrętka).”

Ogłoszenie na zakup wszystkich niezbędnych prac budowlanych
prowadzących do wybudowania hali produkcyjnej oraz instalacji
chłodząco - ogrzewającej na potrzeby hali.

Gdańsk, dn. 15 marca 2017r.

www.mapadotacji.gov.pl

ZAMAWIĄJĄCY:

„Damir” Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Ul. Wschodnia 13
80-066 Gdańsk
PRZEDMIOT ZAKUPU:

a. Opis przedmiotu zakupu:
Przedmiotem zakupu jest nabycie wszystkich niezbędnych prac budowlanych prowadzących do
wybudowania hali produkcyjnej na potrzeby projektu oraz wyposażenie jej w instalację chłodząco
ogrzewającą.
b. Określenie zakresu zakupu:
W celu uruchomienia produkcji w nowym zakładzie produkcyjnym na zakupionym specjalnie w tym celu terenie zostanie
zbudowana nowa hala o wymiarach ok. 1 000 m2.
Budynek hali ma powstać by umieścić w nim linię odlewniczą i linię do produkcji skrętki, a więc jest niezbędny z punktu widzenia
projektu. Załoga nowego zakładu będzie miała pomieszczenia socjalne w starej części zakładu a ze względu na duże
zapotrzebowanie na miejsce w hali przez linie produkcyjne cała jej powierzchnia zostanie przeznaczona na potrzeby produkcji.
Halę trzeba wyposażyć w instalację chłodząco ogrzewającą dostosowaną do jej potrzeb.

c. Termin realizacji zamówienia:
Hala produkcyjna:
Rok 2018 - II kwartał
Zakończenie budowy powinno nastąpić do końca czerwca 2018 roku.
Instalacja chłodząco ogrzewająca
Rok 2018 - II kwartał
Dostarczanie do zakładu do końca czerwca 2018 roku.

d. Kryterium oceny ofert stanowi:
•

CENA – 100%

WARUNKI UDZIAŁU:
Oferty mogą składać przedsiębiorcy, którzy łącznie spełniają następujące warunki:
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1. Złożą ofertę przed upływem terminu składania ofert. Możliwe jest składanie ofert częściowych,
2. Nie spełniają kryteriów przedsiębiorcy w trudnej sytuacji ekonomicznej, określonych w przepisach
wspólnotowych dotyczących pomocy publicznej lub nie znajdują

się w okresie restrukturyzacji

przeprowadzanej z wykorzystaniem pomocy publicznej;

3. Nie ciąży na nich obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej, uznającej
pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem;

4. W przypadku osoby fizycznej - nie będącemu skazanym prawomocnym wyrokiem za przestępstwo
składania fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi
pieniędzmi i papierami wartościowymi, obrotowi gospodarczemu, systemowi bankowemu, karno –
skarbowe albo inne związane z wykonywaniem działalności gospodarczej lub popełnione w celu
osiągnięcia korzyści majątkowych;

5. Nie będącemu osobą fizyczną, w którym osoba będąca członkiem jego organów zarządzających bądź
wspólnikiem nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w pkt. 4;

6. Nie posiadającym zaległości z tytułu należności publicznoprawnych,
PROCEDURA:
a. Termin składania ofert: do 07.04.2017r
INFORMACJE ADMINISTRACYJNE:
Ofertę, której wzór został przedstawiony w załączniku nr 1 do ogłoszenia, sporządzić należy w języku
polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta
winna być podpisana przez osobę upoważnioną. Ofertę złożyć można osobiście w siedzibie zamawiającego
pod adresem ul. Wschodnia 13, 80 – 066 Gdańsk, pocztą, lub na adres e-mail: sekretariat@damir-kable.pl

ZAŁĄCZNIKI:
1. Wzór oferty.
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