
  

 
            

         Młodzianów, dnia 22.05.2019 r. 

_____________________________________                    

                                                                                                                                                                                                                                             data 

       (pieczęć adresowa ) 

 ŚDS.2421.3/2019 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

Postępowanie uproszczone prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego z zachowaniem 

zasad określonych w „Regulaminie Udzielania Zamówień Publicznych, których wartość nie 

przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro w Urzędzie Gminy Kawęczyn 

oraz jednostkach organizacyjnych”, zwanego dalej „Regulaminem”. W zakresie nieuregulowanym w 

niniejszym zapytaniu ofertowym stosuje się postanowienia Regulaminu. Na podstawie złożonych 

ofert zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę na podstawie warunków i kryteriów 

wskazanych w przedmiotowym zapytaniu.  

 

Zwracamy się z uprzejma prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany 

przedmiot zamówienia. 

 

I Nazwa i adres Zamawiającego: 

 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Młodzianowie 

Młodzianów 25, 62-704 Kawęczyn 

NIP: 668-19-680-029  REGON:  302315589 

 

II Opis przedmiotu zamówienia. 

Przedmiotem zamówienia jest usługa remontowa:  

”Malowanie korytarza z wykonaniem  lapmerii z paneli ściennych w budynku Środowiskowego 

Domu Samopomocy w Młodzianowie”.  

 

W ramach zakresu prac należy wykonać: 

 

 1. Malowanie dwukrotne  sufitów korytarza i przedsionka o powierzchni ok.  87 m². farbą 

 emulsyjną białą.       

 2. Malowanie  dwukrotne ścian korytarza i przedsionka od lamperii do sufitu- kolor do 

 uzgodnienia z inwestorem o wysokości ok. 155 cm. Należy stosować wyłącznie farby z 

 atestem do stosowania w  pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi. 

 3. Założenie lamperii z paneli ściennych PCV lub MDF w korytarzu i przedsionku  na 

 wysokość 130 cm od istniejącego gzymsu; ok. 63 m bieżące. 

  
 

  

 

https://www.leroymerlin.pl/podlogi-drewniane-boazerie/boazerie-i-panele-scienne/panele-scienne-pcv/panel-scienny-provance,p432993,l3260.html


  

 

 

 

 4. Położenie listwy  maskującej przypodłogowej w korytarzu i przedsionku o wysokości 

     10,1cm,  głębokość 2,3 cm. na długości ok. 63 m. bieżące, kolor listwy siwy. 

 

 

 

                                     
 

 

 

 5. Położenie listwy ściennej w korytarzu i przedsionku o szerokości 6 cm  łączącej panel ze 

 ścianą. 

 

   

 
 

  

 CPV  - 45430000-4  - Pokrywanie podłóg i ścian 

 

 CPV  - 45440000-3  - Roboty malarskie i szklarskie 

 

 

III Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych 

warunków. 

 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące 

 warunki: 

   1. posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 

 zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów; 

    2. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 

     3.  posiadają  zdolności techniczne lub zawodowe do wykonania zamówienia. 

https://www.gzyms.pl/media/gallery/product/big/530_684.jpg


  

 

  Zamawiający uzna w/w warunki za spełnione na podstawie złożonego przez Wykonawcę 

oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. 

 

IV Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 

 

  Do oferty proszę dołączyć: 

 1. Oferta powinna być złożona na formularzu ofertowym – Załącznik nr 1 

 2. Oświadczenie zgodne z art. 22 ust. 1 pkt 1 i ust. 1b ustawy Pzp- Załącznik nr 2 

 3. Podpisane oświadczenie RODO- Załącznik nr 3 

 

V Kryteria oceny ofert wraz z przypisaną im wagą punktową lub procentową oraz sposób 

obliczenia punktacji za spełnienie poszczególnych kryteriów. 

 1. Przy wyborze wykonawcy Zamawiający będzie się kierował następującymi  kryteriami – 

     cena -100 % 

 2. Cenę należy podać jako stawkę netto i brutto za całość robót. 

 3. Cena oferowana brutto podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z 

     wykonaniem przedmiotu zamówienia. 

 4. Za najkorzystniejszą ofertę uznana będzie ta, z najniższą ceną lub przedstawiającą    

     najkorzystniejszy bilans ceny. 

 5. Cena ofertowa  brutto będzie porównywana z innymi ofertami. 

 6. Oferta najkorzystniejsza to oferta, która uzyska 100 punktów. 

 7. Obliczanie punktów dokonywane będzie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

 8. Ilość punktów dla kryterium „cena” Zamawiający oblicza wg. wzoru: 

 

    cena oferty najniżej skalkulowanej brutto 

Liczba punktów oferty = ----------------------------------------------------------------- x 100 % 

                                                      ceny oferty ocenianej brutto 

 

VI Termin realizacji zamówienia. 

 

Od momentu podpisania umowy cywilno - prawnej do dnia 31.08.2019 r.  Termin rozpoczęcia prac 

musi być uzgodniony z Zamawiającym przynajmniej 3 dni przed rozpoczęciem prac. Jako 

wykonanie przedmiotu zamówienia rozumie się dokonanie przez Zamawiającego bezusterkowego 

odbioru. 



  

 

VII Sposób, miejsce i termin składania ofert. 

Ofertę cenową prosimy złożyć za pośrednictwem poczty czy kuriera bądź dostarczyć osobiście wg 

załączonego wzoru Formularza ofertowego w zamkniętej kopercie z następującym opisem: 

Oferta na usługę remontową pn. ”Malowanie korytarza z wykonaniem  lapmerii z paneli ściennych 

w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Młodzianowie”. 

Na adres: Środowiskowy Dom Samopomocy w Młodzianowie, Młodzianów 25, 62-704 Kawęczyn  

pokój nr 5 w nieprzekraczającym terminie do  3 czerwca 2018r. do godz. 15.00. 

Uwaga! Liczy się data i godzina wpływu do ŚDS w Młodzianowie. 

- Nie będą rozpatrywane oferty przekazane za pomocą poczty elektronicznej. 

- Oferty złożone po terminie oraz niekompletne wypełnione nie będą rozpatrywane. 

- Nie dopuszcza się widełkowego podawania cen – wszystkie ceny muszą być określone 

jednoznacznie. 

- O wyborze najkorzystniejszej oferty, oferenci zostaną powiadomieni na stronie internetowej pod 

adresem: www.kaweczyn.pl/wiadomości/przetargi do 30 tys.euro 

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych ofert. 

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

 

 

VIII Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą. 

 

W niniejszym zapytaniu ofertowym, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca 

przekazują drogą pisemną. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Anna 

Krajewska tel. 063 288 72 15 pokój nr 5. 

Jeśli są Państwo zainteresowani współpracą z nami w w/w zakresie prosimy o przesłanie ofert. 

 

Załączniki:  

 1. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1 

 2. Oświadczenie zgodne z art. 22 ust. 1 pkt 1 i ust. 1b ustawy Pzp- Załącznik nr 2 

 3. Podpisane oświadczenie RODO- Załącznik nr 3 

 

                           /-/ 

         Teresa Michalska 

               Kierownik 

                                             

 

 

http://www.kaweczyn.pl/wiadomości/przetargi%20do%2030%20tys.euro


  

 

 

 


