
 

 

 

Gliwice, dnia 19 września 2022 r.  

GAPR – DPRJ / 971 / 22 / W  

 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 

 

Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej Sp. z o.o. (dalej: 

Zamawiający) zaprasza do składania ofert na wykonanie prac remontowych 

na Halach C i D w Bytomskim Parku Przemysłowym. 

Oferty prosimy składać na Formularzu Ofertowym, którego wzór stanowi 

Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.  

Opis przedmiotu umowy: 

Przedmiotem umowy jest wykonanie prac remontowych polegających na: 

1. wykonaniu iniekcji cementowej / podlewki (np. AP VM50) – płynną zaprawą do 

wykonywania bezskurczowych, wysokowytrzymałych podlewek, zakotwień oraz 

naprawy betonu metodą zalewową, w tym wykonanie robót:  

− skucie luźnych odłamków płyty, 

− wyczyszczenie z drobnych odłamków płyty i zanieczyszczeń, 

− zabezpieczenie istniejących dylatacji na styku płyta – słup;  płyta – ściana 

podwalinowa; płyta- ściana podwalinowa – słup, 

− gruntowanie powierzchni (warstwa szczepna), 

− wykonanie podlewki. 

W zawiązku z tym, że hale są obecnie użytkowane i nie przewiduje się przerw 

w pracy poszczególnych najemców, iniekcja winna być wykonana na zasadzie 

samopoziomu bez szlifowania.  

Przewidywana ilość polewki betonowej około 0,56 m3. 

Lokalizację uszkodzeń przewidzianych do naprawy wskazano w załączniku nr 3 do 

zapytania ofertowego (rys. nr 1 i 4). 

2. zabezpieczeniu przejścia pomiędzy poszczególnymi częściami hali ze stali 

nierdzewnej ryflowanej o wymiarach około 0,8 m x 1,0 m o grubości min. 5 mm.  

Dobierając technologię ułożenia należy przewidzieć, iż przejście zlokalizowane jest 

przy pracującej dylatacji i nie można jej kotwić na sztywno.  

3. ułożeniu pasa o szerokości 20 cm z blachy nierdzewnej ryflowanej o grubości 

minimum 5 mm na długości około 10 mb przykrywającej dylatację posadzki 

przemysłowej. Blachę ryflowaną dociętą na wymiar należy przykotwić do betonu po 

jednej stronie dylatacji.     

4. zabezpieczeniu szczeliny w obudowie w środkowym segmencie hali D poprzez 

wypełnienie szczeliny za pomocą iniekcji cementowej oraz montaż kątownika 

z blachy ocynkowanej. Zastosowany kątownik o grubości ścianki minimum 3 mm 

o wymiarach 70 mm x 70 mm.   

Zamawiający informuje o możliwości dokonania wizji lokalnej w terminie 

uzgodnionym z Zamawiającym w formie dokumentowej (np. pisemnie, e-mailowo) – 

do terminu składania ofert. 



 

Miejsce realizacji zlecenia:  Bytomski Park Przemysłowy – Hale C i D  

ul. Siemianowicka 98 

41-902 Bytom  

Termin realizacji: nie później niż do 12 grudnia 2022 r.  

Termin i sposób złożenia oferty: Prosimy o dostarczenie formularza ofertowego do dnia 

30 września 2022 r. do godz. 12:00 pocztą elektroniczną na adres: gapr@gapr.pl 

(podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania oferenta i zeskanowana oferta), 

 osobiście lub pocztą tradycyjną na adres Zamawiającego:  

Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej Sp. z o.o. 

ul. W. Pola 16 

44-100 Gliwice 

Informacje dodatkowe: 

1. Oferty oceniane będą pod względem najniższej ceny brutto wskazanej w złożonej 

ofercie, przy czym w razie prowadzenia negocjacji, o których mowa pkt 5 poniżej, 

za miarodajny dla oceny najniższej ceny brutto uznaje się wynik tych negocjacji.  

2. Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty 

z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków.  

3. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Oferent. Zamawiający 

nie przewiduje możliwości zwrotu kosztów przygotowania oferty.  

4. Oferty złożone po terminie, niekompletne, częściowe lub wariantowe nie będą 

rozpatrywane. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjowania cen ofertowych w toku 

indywidualnych negocjacji z oferentami. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niedokonania wyboru oferty bez podania 

przyczyny.  

Zapytania dotyczące przedmiotu umowy należy kierować w formie pisemnej na adres: 

gapr@gapr.pl przed upływem terminu składania ofert.  

Informacji na temat zapytania udziela:  

Edmund Bester: tel. 32 339 31 18 tel. kom. 509 272 264. 

Agnieszka Szewczyk: tel. 32 339 31 45 tel. kom. 600 462 758. 

 

Z poważaniem, 

 

Bogdan Traczyk 

Prezes Zarządu 

 

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy 

Załącznik nr 2 – Wzór umowy 

Załącznik nr 3 – Rysunki od 1 do 12 

mailto:gapr@gapr.pl

