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Mikołów, dnia 12.07.2021 r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

na wykonanie prac remontowo-budowlanych z montażem wyposażenia (robocizna) oraz zakupem 

niezbędnych materiałów budowlanych w ramach projektu pn. „Specjalistyczny Punkt Przedszkolny 

Skarb” o numerze nr wniosku WND-RPSL.11.01.03-24-00E2/20; współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej XI. Wzmocnienie potencjału 

edukacyjnego, Działania 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz 

zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i 

średniego, Poddziałania 11.1.3. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – 

konkurs. 

 

1. Dane dotyczące Zamawiającego 

FUNDACJA CENTRUM TERAPII I ROZWOJU SKARB z siedzibą przy ul. Wyzwolenia 27, 43-190  

Mikołów, NIP: 6351840378 , REGON: 365986538 

 

2. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac remontowo-budowlanych z montażem wyposażenia 

(robocizna) oraz zakupem niezbędnych materiałów budowlanych potrzebnych do przeprowadzenia 

prac zgodnych z poniższym szczegółowym opisem zamówienia. Prace remontowo budowlane dotyczą 

pomieszczeń w Punkcie Przedszkolnym przy ulicy Paprotek 28 w Mikołowie. 

 

Przedmiot zamówienia obejmuje następujący zakres, według Kodów Wspólnego Słownika Zamówień;  

CPV: 450 000 00-7 Roboty budowlane 

CPV: 440 000 00-0 Konstrukcje i materiały budowlane, wyroby pomocnicze dla budownictwa (za 

wyjątkiem aparatury elektrycznej) 

 

Szczegółowy opis zamówienia: 

 

Lp.  Nazwa usługi  Szczegółowy opis robót 

1 Prace adaptacyjne 
toaleta dla dzieci o 
powierzchni 6m2 

(wymiary 
pomieszczenia ok. 2x3 
m, wys. 2,5 m) 
 
 

- Postawienie ścian działowych na stelażach 
metalowych z wzmocnioną ścianą płytą OSB oraz 
podwójnym płytowaniem (dostosowanymi do 
pomieszczenia sanitarnego) płytami GK o 
powierzchni 12,5m2 wraz z wykonaniem gładzi 
gipsowych 

 
- Przygotowanie ścian pod dalsze prace ( 
zagruntowanie pod kafelki i malowanie) 
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- Malowanie sufitu 6 m2 farbą w kolorze białym 
dedykowaną do pomieszczeń typu łazienka/wc o 
dużej odporności na wilgoć 
 
- Montaż 2 luster bez obramowania o powierzchni 
40x50cm przyklejenie ich do kafelek 
 
- Ułożenie kafelek ściennych  wraz z fugowaniem 
(fuga w odcieniu płytek) o wymiarach min. 30x60 cm 
na powierzchni 16 m2.  

Płytki ścienne, połysk, białe lub w odcieniach 
szarości, grubość do 1cm 
 
- Montaż drzwi łazienkowych wraz z futryną , 
osadzenie i wykończenie ścian 
Drzwi powinny spełniać następujące wymagania: 
kolor dowolny, wymiar wraz z futryną 86,2/206,5cm, 
skrzydło drzwi 82 x 204 klamka koloru drzwi w 
zestawie, drzwi z otworami wentylacyjnymi, 
wykonane w systemie 
 
- Instalacja nowych, przewodów elektrycznych – 
rozprowadzenie kabli do gniazdek (2 szt)  i 
podwójnego włącznika światła (1 szt.) wraz z  
zamontowaniem oświetlenia oprawa IP44 led – 
lampa montowana w płycie GK z dodatkową 
uszczelką  . Wymagania dotyczące osprzętu 
elektrycznego – gniazdka i włączniki jednej serii 
producenta i w tym samym kolorze białym. 
 
- Montaż elektrycznej kratki wentylacyjnej z 
elektrycznym wentylatorem (załączane włącznikiem) 
 
- Wyprowadzenie rur wod-kan do łącznie 5 punktów:  
- Montaż umywalki 2 szt osadzonymi na ścianie   z 
odpływami oraz bateriami montowanymi w 
umywalce 
- montaż brodzika o wymiarach 80 x 80 cm 1 szt (z 
zasłonką 160 x 220cm ) oraz baterią z prysznicem, 
dodatkowo z odpływem zamykanym pokrywką z 
możliwością zamknięcia przez „klik” 
Montaż zestawu podtynkowego z miską WC 2 szt 
- szerokość: 40cm 
- wysokość: 113-133cm 
- głębokość: 15-23,5cm 
- 2 tryby spłukiwania 
- spłuczka mieści ok 6 litrów wody 
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Wymagania dotyczące baterii umywalkowych: kolor 
srebrny, połysk, min. 2 lata gwarancji producenta, 
jednouchwytowe sterowanie mocy i temperatury 
wody.  
 

2 Prace adaptacyjne: 
kuchnia o powierzchni 
po podłodze 8,60 m2 , 
wysokość 
pomieszczenia 2,5 m 

 - Ułożenie kafelek ściennych z fugowaniem (fuga w 
odcieniu płytek) na powierzchni 2,4m2 między 
meblami kuchennymi. Płytki wymiaru 10x20cm w 
kolorach białych bez wzorów, połysk  
 
- Podłączenie zmywarki/wyparzarki (dostarczonej 
przez wykonawcę) 1 szt. wraz z doprowadzeniem 
wody do urządzenia oraz odpływu 
 
- Instalacja nowych, przewodów elektrycznych – 
rozprowadzenie kabli do gniazdek pod lodówkę (1 
szt.)  i zmywarkę/wyparzarkę (1 szt)., oraz do 
włącznika światła (1 szt.). Wymagania dotyczące 
osprzętu elektrycznego – gniazdka i włączniki jednej 
serii producenta i w tym samym kolorze białym 
 
- Instalacja zlewozmywaków (2 szt.) wpuszczanych 
do blatu wraz z odpływami i bateriami montowanymi 
w zlewozmywakach 
kolor srebrny, jednokomorowe z okapnikiem, z 
otworem na zamocowanie baterii 
zlewozmywakowej, korek na klik 
Malowanie ścian i sufitu farbami dostosowanymi do 
pomieszczenia kuchennego na kolor biały. 
 

3 Prace adaptacyjne: 
pomieszczenia 
przedszkolne wraz z 
szatnią korytarzem i 
toaletą dla personelu 
o łącznej pow. podłóg 
92 m2   Wysokość 
pomieszczeń 2,50 m 
 

Malowanie ścian i sufitów o łącznej powierzchni 
wynikającej z rzutu 321,1m2 farbami  lateksowymi 
dostosowanymi do pomieszczeń (w szczególności o 
zwiększonej odporności na zabrudzenia na ścianach 
pomieszczeń szatnia, korytarz) w kolorach : odcienie 
bieli  

 

 

Zamawiający wymaga, aby sposób wykonania był zgodny ze sztuką budowlaną oraz został wykonany 

zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami, normami i projektem budowlanym. 

O prawidłowym wykonaniu świadczyć będzie pozytywna opinia Powiatowej Stacji Sanitarno-

Epidemiologicznej i Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. 

 

3. Termin wykonania zamówienia: 
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Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie do 15.08.2021 r. 

 

4. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami. 

1. Oferent może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści przedmiotu zamówienia oraz 

udostępnienia pomieszczeń w celu pomiaru i oględzin niezbędnych do prawidłowej wyceny usługi. 

Pytania oferentów muszą być formułowane na piśmie, faksem lub drogą elektroniczną na adres 

zamawiającego. 

2. Zamawiający może zwrócić się do oferenta w celu przedstawienia szczegółowego opisu 

oferowanych produktów w celu potwierdzenia zgodności ich wszystkich cech z tymi wskazanymi 

przez zamawiającego w zapytaniu ofertowym. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez wyboru którejkolwiek ze 

złożonych ofert bez podania przyczyny. 

4. Osobą ze strony zamawiającego uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami w sprawach 

proceduralnych i  merytorycznych jest Bożena Kolanek, nr telefonu:  51-019-640 
 

5. Opis przygotowania oferty 

1. Oferta powinna być napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką. 

2. Oferta musi zawierać następujące dokumenty: 

 załącznik nr 2, Formularz ofertowy, 

 załącznik nr 3, Oświadczenie o braku powiązań 

 załącznik n 4, Klauzula informacyjna – dodatkowo w przypadku przedsiębiorców - osób 

fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz spółek cywilnych  

3. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do 

reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym. 

4. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy 

należy dołączyć właściwe pełnomocnictwo lub upoważnienie w formie oryginału. 

5. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej 

ofertę, 

6. Cena oferty musi być podana cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem podatku od towarów i usług 

VAT. 

7. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. 

8. Opakowanie zawierające ofertę powinno być oznakowane następująco (w przypadku ofert 

przesyłanych listownie): „Oferta na wykonanie prac remontowo-budowlanych" 

9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i częściowego wyboru ofert.  

10.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 

 

 

6. Warunki wymagane od wykonawców ubiegających się o zamówienie 

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy spełniający wymagania określone w załączniku nr 2 

(Oświadczenie o braku powiązań), tj. wykonawcy, który nie są powiązani z Zamawiającym lub 

osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami 

wykonującymi w imieniu Zamawiających czynności związanych z przygotowaniem  

i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawców osobowo lub kapitałowo.  
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7. Termin związania ofertą 

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

 

8. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

1. Oferty należy składać osobiście/ pocztą tradycyjną na adres wskazany w pkt 1 niniejszego 

zapytania lub drogą elektroniczną na adres: do dnia 27.07.2021 r. godz. 10:00. 

2. Wybór wykonawcy nastąpi niezwłocznie i sporządzone zostanie zestawienie złożonych ofert - 

protokół.  

3. Wybrany oferent zostanie poinformowany o wyborze jego oferty drogą telefoniczną lub mailową. 

4. Oferta złożona po terminie nie jest rozpatrywana.  

5. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 
 

9. Opis sposobu obliczania ceny oferty 

W formularzu ofertowym (stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania) należy podać cenę 

brutto,  netto, VAT w polskich złotych. 

 

10. Opis kryteriów oceny ofert 

Do oceny i porównania ofert brane będzie pod uwagę następujące kryterium:  

1. cena brutto w PLN: 60% 

Oferty oceniane będą punktowo 0-60 pkt. za powyższe kryterium według następujących zasad: 

Liczba punktów = (Cmin/Cof)*60 

gdzie: 

Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ofert 

Cof – cena podana w ofercie 

 

2. długość gwarancji na całość zamówienia: 30%  

Oferty oceniane będą punktowo od 0 do 30 pkt. za powyższe kryterium. Wymagany minimalny okres 

gwarancji to 12 miesięcy. Za każdy kolejny pełny miesiąc udzielonej gwarancji Wykonawca otrzyma 

1 pkt. Maksymalna liczba punktów to 30 za 42 lub więcej miesięcy udzielonej gwarancji.  

    

3. wysokość kary umownej: 10%  

Oferty oceniane będą punktowo od 0 do 10 pkt. za kryterium. Wymagany minimalny procent 

wysokości kary umownej to 0,1% wartości całego zamówienia za każdy dzień opóźnienia w realizacji 

przedmiotu zamówienia. Za każdy kolejny dodany 0,1% wysokości kary umownej wartości całego 

zamówienia za każdy dzień opóźnienia w realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca otrzyma 1 

pkt. z czego Wykonawca proponując 1,1% lub więcej wysokości kary umownej może otrzymać 

maksymalnie 10 pkt. 

 

Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta zawierająca największą łączną liczbę 

punktów uzyskaną przy ocenie wszystkich kryteriów.  

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w przypadku uzyskania najwyższej 

liczby punktów i spełnienia wszystkich warunków przez ofertę, w której zaoferowana cena przekracza 

kwotę przyjętą na wykonanie usługi we wniosku o dofinansowanie projektu. 
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W sytuacji, gdy dwóch lub więcej Wykonawców otrzyma tą samą liczbę punktów w oparciu o  

powyższe kryteria, Zamawiający wybierze Wykonawcę, który osiągnął największą liczbę punktów za 

kryterium dotyczące ceny.   

 

11. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy  

Istotne postanowienia zawiera projekt umowy stanowiący załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego. 

Postanowienia podpisanej umowy mogą ulec zmianie, gdy będzie to wynikało z wniosku 

o dofinansowanie projektu oraz późniejszych jego zmian lub ustaleń pomiędzy stronami umowy. 

Wszelkie zmiany dokonywane w umowie wymagają formy pisemnej. 

 

12. Załączniki: 

Nr Nazwa załącznika 

1 Wzór Formularza ofertowego 

2 Oświadczenie o braku powiązań 

3 Projekt Umowy 

4 Klauzula informacyjna  

 

 


