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ZAPYTANIE OFERTOWE 

„Remont łazienek oraz wymiana wykładziny z tworzyw sztucznych w budynku A i B  

 Domu Pomocy Społecznej  w Zochcinku”  

postępowanie prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności – z wyłączeniem zastosowania przepisów ustawy           

z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ) – Prawo zamówień publicznych                                  

(na podstawie art. 4 pkt 8) w trybie zapytania ofertowego 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

Powiat Opatowski – Dom Pomocy Społecznej  
Zochcinek 42, 27- 500 Opatów 
Tel 15 868 28 18 
Godziny urzędowania 730  1530 
adres strony internetowej: www.zochcinek.pl, email: dps@zochcinek.pl 
 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest: „Remont łazienek oraz wymiana wykładziny z tworzyw 
sztucznych w budynku A i B Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku” 

Przedmiot zamówienia został opisany w „Przedmiarze ” robót stanowiącym: 

- Załącznik nr 5 do SIWZ.  
 

Wykonawca jest zobowiązany sporządzić kosztorys ofertowy na podstawie w/w „ Przedmiaru ” robót.  
 

Gwarancja: Wykonawca udzieli gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia na okres 
minimum 24 miesięcy liczony od daty podpisania protokołu ostatecznego odbioru  przedmiotu 

umowy.  

2. Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie z postanowieniami wzoru umowy, stanowiącej - 
Załącznik nr 2 do SIWZ. 

3. Zakres przedmiotu zamówienia: 
- roboty rozbiórkowe – skucie glazury na ścianach 

- roboty rozbiórkowe – skucie terakoty 

- roboty rozbiórkowe –demontaż umywalek, misek ustępowych, pisuarów, wanien, brodzików         
  prysznicowych 

- demontaż starej i montaż nowej kratki odpływowej w podłodze 
- okładziny ścienne – czyszczenie, gruntowanie ścian, wykonanie nowych okładzin z płytek    

   ceramicznych – okładzina wokół wanny 
- montaż uprzednio zdemontowane (lub nowej) ceramiki sanitarnej 

- roboty rozbiórkowe – usuniecie istniejącej wykładziny PCV 

- okładziny podłogowe – czyszczenie, gruntowanie podłogi, wykonanie nowych okładzin z z tworzyw 
sztucznych – zgrzewanie wykładzin rulonowych 

 
Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 

1994 roku Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2019r. poz. 1186 z późn. zm.) ustawie z dnia 23 kwietnia 

1964 r. Kodeks cywilny i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. 
U. z 2019 r. poz. 1843). 

 
4. Zamawiający przewidział możliwość wizji lokalnej na terenie Domu Pomocy Społecznej 

w Zochcinku,Zochcinek 42, 27-500 Opatów. W związku z tym, Zamawiający informuje, 

że termin wizji lokalnej wyznacza na dzień 28.10.2019 r. na godz. 10:00.  
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Wykonawcy zainteresowani uczestnictwem w wizji lokalnej zgłaszają się w wyznaczonym dniu                   

w sekretariacie DPS w Zochcinku. Możliwy jest inny termin przeprowadzenia wizji po wcześniejszym 

uzgodnieniu   z pracownikiem Zamawiającego – tel. 15 86 82 818 
    Zamawiający informuje, że dokonanie przez wykonawcę wizji lokalnej nie jest warunkiem 

koniecznym dla ubiegania się przez wykonawcę o udzielenie zamówienia. 

5.  Zamawiający informuje, że prace remontowe mogą być wykonywane w dni powszednie w taki 

sposób aby nie zakłócały pracy DPS oraz w soboty i niedziele, przy czym prace „ głośne ” muszą 
być wykonywane do godziny 18.00 w dni powszednie oraz w soboty i niedziele. 

 

III. MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku, Zochcinek 42, 27-500 Opatów, budynek mieszkalny A i B. 

 

IV. TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia do dnia 10 grudnia 2019 roku.  

2. Realizacja zamówienia obejmuje cały okres realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy do 

momentu podpisania protokołu odbioru końcowego zadania. 

3. Termin płatność: 14 dni od dnia otrzymania faktury. 

 

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w Zapytaniu ofertowym             

i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie. Wykonawcy ponoszą 

wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku 

postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez 

Wykonawców w związku   z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić 

jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego. Oferta powinna być sporządzona w języku 

polskim, na komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką, zostać opatrzona pieczątką firmową,  posiadać 

datę sporządzenia, zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP oraz podpisana 

czytelnie przez wykonawcę. Wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte, ponumerowane oraz 

zaparafowane lub podpisane przez osobę składającą ofertę. Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą 

być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez osobę, która jest jej Wykonawcą. 

2.  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

3.  Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom. 

4.  Zamawiający informuje, że oferty składane w postępowaniu o zamówienie są jawne i podlegają     

      udostępnieniu od chwili ich otwarcia. 

 

VI.  MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (pocztą na adres: Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku, Zochcinek 

42, 27-500 Opatów), wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia                       

z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą 

złożenia oferty w terminie do dnia 31 października 2019 roku do godz. 10:00. 

Ofertę należy umieścić w nieprzejrzystej, trwale zamkniętej kopercie (opakowaniu), zaadresowanej do 

Zamawiającego oraz oznaczonej napisem: 

„Remont łazienek oraz wymiana wykładziny z tworzyw sztucznych w budynku A i B Domu Pomocy 

Społecznej w Zochcinku” 

Termin związania ofertą wynosi 10 dni i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

Ocena ofert  zostanie  dokonana  w dniu  31 października 2019 roku o godz. 10:15, a wyniki  i wybór 

najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony o godzinie 12:00 w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie 

internetowej pod adresem www.zochcinek.pl 

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane 

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 
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W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych 

ofert. 

Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.zochcinek.pl 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków zapytania przed upływem terminu składania ofert. 

Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. Zamawiający i Wykonawcy 

przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. Zapytanie ofertowe wysłano pocztą oraz umieszczono 

na stronie internetowej www.zochcinek.pl. 

 

VII.  OCENA OFERT 

 Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium: 
• cena - 100,00% 

 
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną. 

 

VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1. Posiadają uprawnienia do  wykonywania  określonej  działalności  lub  czynności,  jeżeli  
       ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień 

2. Posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie, 
3. Dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 

 

VIII. SPOSÓB OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
Ocenę spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu  Zamawiający  przeprowadzi  metodą spełnia  

lub  nie  spełnia,  w  oparciu  o  dokumenty  i  oświadczenia,  jakie  wykonawca  ma obowiązek zawrzeć 
w ofercie. 

 

IX. ODRZUCENIE OFERTY 
 Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli: 

1. jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego 
2. zostanie złożona po terminie 

3. będzie zawierała rażąco niską cenę 

4. będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów 
5. wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu 

6. jej  złożenie  stanowi  czyn  nieuczciwej  konkurencji  w  rozumieniu  przepisów  o 
7. zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 

8. jest niekompletna 
9. jest błędnie wypełniona 

 

X. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert, 

bez podania przyczyny, na każdym etapie postępowania. Zastrzega się, że niniejsze zapytanie ofertowe 
nie stanowi zobowiązania do udzielenia zamówienia a oferentom nie przysługują jakiekolwiek roszczenia. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.  

 
XI. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAWIERANIA UMOWY: 

Po  dokonanym  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  z  wybranym  Wykonawcą zostanie  podpisana 
umowa. Umowa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Umowa zostanie zawarta                   

w terminie do 7 dni od daty  powiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 
 

 

XII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

http://www.zochcinek.pl/
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O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony 

internetowej znajdującej się pod adresem www.zochcinek.pl. 

 
XIII. DODATKOWE INFORMACJE 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu  15 868 28 18 oraz adresem email: 
dps@zochcinek.pl 

 

UWAGA: 
Zamawiający oczekuje, że Wykonawca zapozna się dokładnie z treścią niniejszego dokumentu. Złożenie 

oferty będzie uznane za akceptację zasad prowadzonego postępowania opisanych w niniejszym 
dokumencie. 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Zochcinek, dnia 24 października 2019 roku 
............................................................ 

     (podpis Zamawiającego) 
 

 

 
 

 
WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW: 

Załącznik nr 1 – formularz oferty 

Załącznik nr 2 – wzór projektu umowy 
Załącznik nr 3 – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału 

Załącznik nr 4 – oświadczenie RODO 
Załącznik nr 5 – przedmiar robót 
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