
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2020

1. Dane Zamawiającego:

Ośrodek Pomocy Społecznej 
ul. Zamenhofa 2
57-540 Lądek-Zdrój
NIP 881-136-61-30

2. Opis przedmiotu zamówienia:

„Modernizacja podłóg w Ośrodku Pomocy Społecznej”

Przedmiotem  zamówienia  jest  usunięcie  starej  nawierzchni  podłogi  i  położenie  nowej.
Pomieszczenia znajdują się na pierwszym piętrze budynku w Lądku-Zdroju, ul. Zamenhofa 2.
Zgodnie z zakresem robót określonych w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do
zapytania ofertowego. Dokumentacja projektowa składa się z:

 wytycznych do projektu.
   

Zamawiający  zaleca  przeprowadzenie  wizji  lokalnej  w  budynku  wraz  z  przedstawicielem
Zamawiającego.
Roboty  budowlane  odbywać  się  będą  w  budynku  ,  gdzie  znajduje  się  Ośrodek  Pomocy
Społecznej.  Dostęp  do  pomieszczeń  umożliwiający realizację  prac  remontowo-budowanych
odbywać  się  będzie  poprzez   główne  wejście  z  przodu  budynku,  nie  kolidujące  z
funkcjonowaniem placówek. Nie mniej jednak należy zachować szczególną czujność podczas
prowadzonych  prac,  odpowiednio  zabezpieczyć  miejsca  niebezpieczne,  zwracać  szczególną
uwagę  na  czystość  w  trakcie  prac  i  po  ich  zakończeniu.  Prace  mogą  być  prowadzone  w
godzinach od 7.00 do 20.00.  
Wszystkie materiały budowlane (płytki,  kolor płytek i  fug itp.)  które będę używane należy
uzgodnić z Zamawiającym.

3. Opis wymagań:

a) Wykonawca będzie dysponować min. 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania
robotami w specjalności budowlanej lub odpowiadające im równoważne uprawnienia,

b) Wszystkie  osoby,  które  będą  uczestniczyć  w  wykonywaniu  zamówienia,  posiadają
wymagane  uprawnienia,  jeżeli  ustawy  nakładają  obowiązek  posiadania  takich
uprawnień,

c) Wykonawca będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia,

4. Wykaz dokumentów:
1. Formularz oferty i wytyczne do projektu.
2. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu wymagań, o których mowa w pkt 3 a, b, c.
3. Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy).



5. Kryteria oceny ofert
  
Ustala się kryterium najkorzystniejszej oferty: cena 100%     
Wynagrodzenie ryczałtowe, płatne po wykonaniu zadania.

6. Termin realizacji zamówienia oraz związania ofertą

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie14 dni od dnia podpisania umowy.

7. Opis sposobu przygotowania oferty
a) Ofertę musi być sporządzona w języku polskim i napisana czytelnie. 
b) Dokumenty należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
c) Ofertę podpisuje osoba uprawomocniona na podstawie stosownych dokumentów.
d) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

8.    Termin i miejsce złożenia oferty
a) Ofertę  wraz  z  załącznikami  można  przesłać  drogę  elektroniczną  jako  zeskanowane

dokumenty na adres: opsladek@vp.pl lub złożyć w formie pisemnej w Ośrodku Pomocy
Społecznej   ul.  Zamenhofa  2.  Oferta  złożona  w  Ośrodku   musi  znajdować  się  w
nieprzejrzystej i  zamkniętej  kopercie,  lub  innym  opakowaniu  z  oznaczeniem:  oferta
konkursowa: „Modernizacja podłóg w Ośrodku Pomocy Społecznej”.

b) Termin złożenia ofert do   29 czerwca 2020 r. do godz. 13.00.

9. Informacje dodatkowe:
 Wybrany Wykonawca zostanie zawiadomiony o terminie i miejscu podpisania umowy.
 Wyznaczenie  terminu  podpisania  umowy  planuje  się  nie  później  niż  pięć  dni  od  dnia

wybory oferty najkorzystniejszej.
 Niedopełnienie  obowiązku  podpisania  umowy  lub  niedostarczenie  wymaganych

dokumentów do podpisania  umowy w terminie  zostanie  uznane za  uchylanie  się  od jej
podpisania. W takim wypadku Zamawiający dokona wyboru innego Wykonawcy.

 Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
 Zapytanie  ofertowe  zostało  umieszczone  na  stronie  internetowej  i  skierowane  do

potencjalnie zainteresowanych wykonawców.

Załącznik:
1. Wytyczne do projektu
2. Wzór umowy
3. Formularz ofertowy z wzorem oświadczenia

                                                                                         Ośrodek Pomocy Społecznej w Lądku-Zdroju.
                                                                                                     Kierownik Grażyna Mańczak

                                                                                                                         (zamawiający )



OFERTA

W  odpowiedzi  na  zapytanie  ofertowe  z  dnia  …………...  dotyczące  zamówienia  publicznego
realizowanego na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych pt.

„Modernizacja podłóg w Ośrodku Pomocy Społecznej”

niniejszym składamy ofertę następującej treści:

Oferujemy  wykonanie  zamówienia  zgodnie  z  zakresem  prac  zamieszczonym  w  zapytaniu
ofertowym oraz zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami i zasadami współczesnej wiedzy
technicznej, sztuki budowlanej za cenę:

netto ………………………………………………………. zł

obowiązujący podatek VAT ………….. % …………………. zł
cena brutto ………………………………………………… zł

(słownie ……………………………………………………………………………..……………..)

Oświadczamy, iż jesteśmy związani niniejszą ofertą przez 30 dni.

Na wykonane roboty,  dostawy i  usługi  udzielamy 3 letniej  gwarancji  i  rękojmi  licząc  od dnia
podpisania protokołu odbioru końcowego bez uwag.

Załączniki:
1. Oświadczenie Wykonawcy zał nr.1

............................................................
(data i podpis osoby upoważnionej)



Załącznik nr 1

Oświadczenie Wykonawcy
Oświadczam, że:

a) Zapoznałem się z warunkami zapytania ofertowego, nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz
uzyskałem informacje niezbędne do przygotowania oferty.

b) Akceptuję  proponowany  przez  Zamawiającego  wzór  umowy,  który  zobowiązuję  się
podpisać w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

c) W cenie zostały wliczone wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
d) Wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są poprawne.

Ponadto, oświadczam, że:
a) W chwili  rozpoczęcia  prac  będę  dysponować min.  1  osobą posiadającą  uprawnienia  do

kierowania  robotami  w  specjalności  budowlanej  lub  odpowiadające  im  równoważne
uprawnienia.

b) Wszystkie  osoby,  które  będą  uczestniczyć  w  wykonywaniu  zamówienia,  posiadają
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

c) Dysponuję zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia.
d) Posiadam środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę równą wartości oferty.

…..……………………….
   (data i podpis osoby upoważnionej)



„Modernizacja podłóg w Ośrodku Pomocy Społecznej”

Wytyczne do projektu:

W pomieszczeniach niezbędne  do wykonania są:
 Zdjęcie wykładziny klejonej z PCV oraz listew przypodłogowych.
 Przygotowanie podłoża 17,00m2.
 Przygotowanie podłóg pod klejenie płytek podłogowych o wymiarach 40cmx60cm.
 Okładzina podłóg z płytek antypoślizgowych o wymiarach 40cmx60cm w kolorze 

uzgodnionym z zamawiającym na powierzchni 17,00m2.
 Wykonanie cokołu z płytek  o wysokości 10cm na długości 17mb.
 Spoinowanie płytek wraz z cokolikami na całej powierzchni.
 Sylikonowanie powierzchni nad cokolikami o długości 17mb.


