
Gdańsk, dnia 08.02.2013r. 

 
 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO/2013/01 
 

ODIUT AUTOMEX Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Marynarki Polskiej 55D, wpisana do 

Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w 

Gdańsku pod numerem KRS 0000329308, posiadająca numer identyfikacji podatkowej (NIP) 

5840305477, REGON 001258580, kapitał zakładowy w wysokości 50.160,00 PLN (wpłacony 

w całości) ma przyjemność zaprosić Państwa do złożenia oferty cenowej na wynajem pomieszczeń 

biurowych, hali produkcyjnej i powierzchni magazynowej w ramach realizowanych projektów 

dofinansowanych z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: 

 Pierwsze polskie stanowisko do badań silników spalinowych w warunkach 
nieustalonych wyposażone w hamulec dynamiczny umowa nr INNOTECH-
K2/H12/10/182902/NCBR/12 - ID projektu 182935 PPHD - ID księgowe 935,  

 Opracowanie innowacyjnego systemu technologii produkcji układów ruchu o 

sześciu stopniach swobody, umożliwiającego zautomatyzowane i elastyczne 
kształtowanie ich parametrów użytkowych i dynamicznych umowa nr 
INNOTECH-K2/IN2/61/182935/NCBR/12 - ID projektu 182902 McHEX – ID księgowe 
902,  

 Innowacyjny zestaw metod i narzędzi do badania infrastruktury drogowej w 
aspekcie BRD umowa nr PBS1/B6/9/2012- ID projektu 177562 EYEVID - ID księgowe 

562.  
 

Zakres usługi obejmuje następujące elementy składowe:  

1. Wynajem w pełni wyposażanej hali produkcyjnej o powierzchni do 100 m2 z dostępną wolną 
powierzchnią około 40 m2 do składania urządzeń wielkogabarytowych  

a. z instalacją 3 fazową 

b. zalecany parter ze względu na duże ciężkie elementy niezbędne do produkcji, 
c. wskazana rampa do rozładunku elementów wielkogabarytowych z możliwością dojazdu 

ciężarówek z naczepą  
d. wyposażanie hali w pełni wyposażone 3 - 4 stanowiska do montażu urządzeń elektro 

elektronicznych (lutownice, narzędzia, wentylacja stanowisk)- 1 lub 2 stanowiska 
komputerowe umożliwiające programowanie urządzeń elektronicznych; stanowisko do 
testowania kompletnych urządzeń; szafy/regały do przechowywania elementów i 

prefabrykatów 
2. Powierzchni magazynowej nieprzekraczającej 30 m2, 

3. Trzech pomieszczeń biurowych o powierzchni łącznej nieprzekraczającej 60 m2, 

4. Dwóch pomieszczenia biurowych używanych, jako pracownie komputerowe o powierzchni 

łącznej nie przekraczającej 55 m2, 

5. Wszystkie trzy rodzaje pomieszczeń muszą być zlokalizowane w jednym budynku w sposób 

przyległy do siebie, dopuszcza się możliwość by pomieszczenia biurowe były umieszczone o 

jedną kondygnację wyżej niż pomieszczenie hali i magazynu. Pomieszczenia powinny mieć 

wewnętrzną sieć komputerową z dostępem do Internetu.  

6. Lokalizacja wynajmowanych pomieszczeń Gdańsk dzielnice Nowy Port, Brzeźno. 

7. W cenie należy skalkulować wszystkie media w tym: energię elektryczną, wodę, CO, 

odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości komunalnych.  

 

Termin realizacji usługi/dostawy towarów*: okres wynajmu min. 20 miesięcy. 

Termin składania ofert: 14.02.2013r. do godz. 12.00 



Sposób składania ofert:** adres spółki – decyduje data wpływu, oferty można składać w wersji 

papierowej lub w elektronicznej poprzez pocztę elektroniczną lub faxem. 

Kryterium oceny ofert: 100 % cena – wg jednostki miesięcznego najmu i ceny za cały okres.  

W ofercie należy podać składowe ceny miesięcznego najmu dla hali produkcyjnej wraz z 

wyposażaniem, pomieszczenia magazynowego i pomieszczeń biurowych i pomieszczeń biurowych 

do pracownik komputerowych. 

 
Osobą upoważnioną do kontaktów i udzielania informacji jest: 
 
Dyrektor ds. techniki Adam Wrona 
Tel. 58 522 06 36 / fax 58 522 06 21 mail Adam.Wrona@automex.eu 

 

W wypadku wyboru Państwa oferty jako najkorzystniejszej szczegółowe warunki realizacji 
usługi/dostawy towarów* zostaną ustalone w stosownej umowie. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________ 
* - niepotrzebne skreślić 

** - można określić jeden lub więcej sposobów składania ofert 

mailto:Adam.Wrona@automex.eu

