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Warszawa, 9 sierpnia 2021 roku 

 
4MASS S.A. 
Ul. Zygmunta Vogla 2A 
02-963 Warszawa 

 
 

ZAPYTANIE O SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NR 1/2021/WK 
 

Poniższe postępowanie ma charakter szacowania wartości zamówienia i nie zostanie zakończone 
wyborem oferty. Poniższe zapytanie o szacowanie wartości zamówienia nie stanowi oferty w myśl art. 66 
Kodeksu cywilnego, nie jest również ogłoszeniem w rozumieniu zasady konkurencyjności i Wytycznymi w 
zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

 
          Szacowanie wartości zamówienia prowadzone jest w związku zaplanowaną 

realizacją projektu pn. „Wdrożenie na rynek innowacyjnych wyrobów kosmetycznych stymulujących 

wzrost włosów oraz wyrobów kosmetycznych do pielęgnacji skóry, bazujących na kompozycjach 

kosmetycznych będących rezultatem prac B+R”, współfinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata              

2014-2020, Oś priorytetowa 3: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.2 Wsparcie 

wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek - zapraszamy do składania ofert w 

zakresie: Nabycia materiałów i robót budowlanych niezbędnych do wybudowania hali produkcyjno 

– magazynowej wytwórni kosmetycznej wraz z wewnętrznymi i zewnętrznymi instalacjami oraz 

infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanej w miejscowości Świdnik. 
 

I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: 

4MASS S.A. 

Ul. Zygmunta Vogla 2A 
02-963 Warszawa  
NIP: 5242687753 

REGON: 141987652 

KRS: 0000699821 

Tel.: 22 400 49 20 

E-mail: biuro@4mass.com.pl 

 
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest nabycie materiałów i robót budowlanych niezbędnych do 

wybudowania hali produkcyjno – magazynowej wytwórni kosmetycznej wraz z wewnętrznymi 

i zewnętrznymi instalacjami oraz infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanej w miejscowości 

Świdnik. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 Szczegółowy 

opis przedmiotu zamówienia oraz w Dokumentacji budowlanej, stanowiące załączniki do 

Zapytania o szacowanie wartości zamówienia nr 1.
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2. Nazwa i kod zamówienia określony we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): 

Kod CPV 45000000-7 - Roboty budowlane 

 
 Uzupełniające kody CPV: 

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 

45310000-3 Roboty instalacyjne i elektryczne 

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

45410000-4 Tynkowanie 

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych 

45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu 

 
3. Harmonogram realizacji zamówienia: 

Usługa będzie realizowana w okresie od 2021-10-01 do 2023-03-31, łącznie maksymalnie 18 
miesięcy. 

4. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do: 

a) terminowego i starannego wykonania zamówienia, 

b) posiadania uprawnień do wykonywania przedmiotu zamówienia 

c) przekazania Zamawiającemu przedmiotów zlecenia wraz z protokołem odbioru, 

wskazującym na prawidłowe wykonanie zamówienia. 
5. Miejsce realizacji: województwo lubelskie, powiat  świdnicki, gmina  Świdnik, Miasto: Świdnik, 

kod pocztowy: 21-040,  ul. Mechaniczna, działka nr ewid.: 1765/159, jednostka ewidencyjna 

061701_1, obręb 061701_1 .0001 

III. INORMACJE O WYKLUCZENIU 

Zamawiający nie może udzielić zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. 

Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym 

lub osobami upoważnionymi do zaciągnięcia 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, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie 

został określony przez IZ PO, 

- Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 

- Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 

w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub pozostawania w 

stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

W celu potwierdzenia braku powiązań kapitałowych lub osobowych, o których mowa powyżej, 

Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o braku występowania wyżej wymienionych powiązań 

(według wzoru z Załącznika nr 3 do Zapytania ofertowego). 
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IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU WSPÓLNE DLA CAŁEGO ZAMÓWIENIA 

1. O udzielenie zamówienia będą mogli ubiegać się Wykonawcy (przedsiębiorcy), którzy posiadają 

niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny i finansowy, niezbędne do realizacji 

zamówienia. 

2. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie będą musieli spełniać łącznie niżej wymienione warunki 

udziału w postępowaniu: 

a) Dysponować minimum jedną osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy przy 

realizacji niniejszego zamówienia, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w 

specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń. 

b) Posiadać ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę 

min. 1 mln PLN. 

 
V. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY: 

1. Oferta musi być wypełniona w sposób czytelny w języku polskim. Wszystkie strony oferty                       

i załączników muszą być ponumerowane i parafowane. Oferta i oświadczenia muszą być 

podpisane przez Wykonawcę. Kopie dokumentacji przedkładanej przez Wykonawcę powinny 

zostać potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby do tego uprawnione. 

2. Ofertę należy złożyć na formularzach, których wzory stanowią Załączniki do niniejszego 

zapytania ofertowego: 

a) Załącznik nr 2 - Formularz szacowania wartości zamówienia  

b) Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych i/lub kapitałowych 

3. Oferta musi zawierać: 

a) Nazwę i adres oferenta; 

b) Cena netto i cenę brutto całej oferty dla usługi objętej zapytaniem wyrażone w PLN 

c) Datę sporządzenia i termin ważności oferty (brak daty sporządzenia = termin wpływu 

oferty); 

d) Potwierdzenie terminu wykonania  zamówienia oczekiwanego przez Zamawiającego   

e) Stosowne pełnomocnictwo – w przypadku gdy ofertę podpisuje pełnomocnik 

f) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w 

sprawie zapytania ofertowego. 

4. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
 

VI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT: 

1. Oferta powinna być złożona w formie pisemnej osobiście, listownie, przesyłką kurierską na 

adres siedziby Zamawiającego lub w formie elektronicznej na adres e-mail: 

b.porolniczak@4mass.pl 

2. Termin złożenia oferty: do 20 sierpnia 2021 r., do godz. 23:59:59. 

Decyduje data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego lub jej otrzymania na adres poczty 

elektronicznej. Oferty dostarczone po określonym terminie nie będą rozpatrywane. Data 

stempla pocztowego nie decyduje o skutecznym wniesieniu oferty. 

3. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać 

złożoną przez siebie ofertę tylko przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert. 

4. Otwarcie złożonych w postępowaniu ofert nastąpi następnego dnia po upływie terminu 
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składania ofert. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Oferentów do wyjaśnień treści złożonych 

ofert. 

6. Oferta powinna być ważna minimum 30 dni licząc od daty upływu terminu składania ofert. 

7. Zamawiający nie dopuszcza złożenie ofert częściowych. 

8. Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert wariantowych. 

 
VII. SPOSÓB UDZIELENIA INFORMACJI I WYJAŚNIEŃ 

Dodatkowych informacji w sprawie niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, udziela Pani 

Bolesław Porolniczak - tel. 735 128 760, e-mail: b.porolniczak@4mass.pl  

 

VIII. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 

w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, 

że: 

a) Administratorem danych osobowych jest 4MASS S.A. z siedzibą w Warszawie. 

b) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzonego w 

trybie zasady konkurencyjności. 

c) Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja niniejszego postępowania. 

d) Dane osobowe będą przechowywane w okresie trwałości projektu tj. przez okres 3 lat 

do dnia realizacji umowy i zakończenia projektu. 

e) W odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych decyzje nie będą podejmowane 

w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 

f) Każda osoba, której dane osobowe zostaną wskazane w niniejszym postępowaniu lub 

toku realizacji umowy posiada: 

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących; 

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania jej danych osobowych (skorzystanie 

z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy oraz nie może 

naruszać integralności protokołu oraz jego załączników); 

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 

18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w 

odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony 

prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na 

ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego); 

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 

przepisy RODO; 

g) Każdej osobie, której dane osobowe zostaną wskazane w niniejszym postępowaniu lub 

toku realizacji umowy nie przysługuje: 
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- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

-na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych  osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania jej danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO. 

 
IX. ZAŁACZNIKI 

1. Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

2. Załącznik nr 2 - Formularz szacowania wartości zamówienia 

3. Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych i/lub kapitałowych  

 
 


