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Kolbuszowa, 24.07.2018 r. 

 

 

Zapytanie ofertowe nr 5/2018 

na prace adaptacyjne w budynku Przedszkola „Słoneczny Zakątek” w Głogowie 

Małopolskim 

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego 

Przedszkole „Słoneczny Zakątek" Ewelina Mokrzycka, 36-105 Cmolas 90 C, NIP 8141565949, 

REGON 181128567 

 

2. Tryb udzielania zamówienia 

 

Tryb udzielenia zamówienia jest zgodny z aktualnie obowiązującymi Wytycznymi w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020. 

 

3. Opis przedmiotu zamówienia 

 

CPV: 

45400000-1, 45421100-5, 45431000-7, 45442100-8, 45300000-0, 45311000-0, 45331220-4, 

45342000-6 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac adaptacyjnych dla potrzeb utworzenia nowych 

miejsc wychowania przedszkolnego w budynku Przedszkola „Słoneczny Zakątek” w Głogowie 

Małopolskim, w ramach projektu pt. „Niepubliczne Przedszkole „Słoneczny Zakątek” - RPO 

WP 2014-2020, Oś priorytetowa IX, Działanie 9.1 Rozwój Edukacji Przedszkolnej.  

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie prac adaptacyjnych na parterze budynku, w 

tym wykonanie: 

a. Robót budowalnych 

b. Białego montażu 

c. Instalacji kanalizacji  

d. Instalacji wody 

e. Instalacji elektrycznej 

f. Instalacji domofonowej 
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g. Instalacji telefonicznej 

h. Instalacji monitoringu. 

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 3 – Przedmiar robót 

i załączniku nr 4 – Rzut parteru do niniejszego zapytania ofertowego. Przedmiotowe 

postępowanie dotyczy wyłącznie prac adaptacyjnych na parterze budynku. Wraz z 

formularzem oferty Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Kosztorys ofertowy, 

stanowiący załącznik nr 5 do niniejszego zapytania. 

Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek wskazania na znaki 

towarowe, pochodzenie lub producenta należy przyjąć, że Zamawiający podał taki opis ze 

wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach nie gorszych niż 

te, które zostały podane w opisie przedmiotu zamówienia. 

 

4.  Termin i miejsce wykonania zamówienia 

Miejsce realizacji zamówienia – 30-060 Głogów Małopolski. dz. nr ewid. 2198/4, 2199/5. 

Termin realizacji – od dnia udzielenia zamówienia do dnia 31.10.2018 roku. 

 

5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 

spełniania tych warunków  

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 

a. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania - oświadczenie wykonawcy. 

b. posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia: tj. wykonanie przez Wykonawcę z należytą 

starannością w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 robót o zakresie 

odpowiadającym przedmiotowi zamówienia –- oświadczenie wykonawcy 

c. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia – oświadczenie wykonawcy. 

d. znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia 

- oświadczenie wykonawcy.  

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 

potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu. 

Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – oświadczenie 

zawarte w załączniku nr 1 Formularz oferty. 

 

6. Informacje na temat zakresu wykluczenia 
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W postępowaniu nie mogą brać udziału Wykonawcy, którzy są powiązani z Zamawiającym 

osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe należy rozumieć 

wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania 

zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego 

czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a 

wykonawcą, polegające w szczególności na:  

a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;  

b. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;  

c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika;  

d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej 

lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.  

Razem z ofertą należy złożyć oświadczenie o braku powiązania osobowego i kapitałowego ze 

Zamawiającym stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zapytania. 

 

7. Zmiany umowy 

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień treści zawartej umowy w stosunku do 

treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku wystąpienia 

następujących okoliczności: 

a. zmiana terminu przewidzianego na rozpoczęcie lub zakończenie usługi 

b. zmiany spowodowane: 

- siłą wyższą uniemożliwiającą wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zapytaniem 

ofertowym,  

- zmianą obowiązującej stawki podatku VAT, 

- zmianą unormowań prawnych powszechnie obowiązujących, które będą miały wpływ na 

realizację umowy 

- zmianami formalno-organizacyjnymi. 

Przewidziane wyżej okoliczności stanowiące podstawę zmian do umowy, stanowią 

uprawnienie Zamawiającego, a nie jego obowiązek wprowadzenia takich zmian. Warunki 

zmiany umowy nie przyznają Wykonawcy jakiegokolwiek roszczenia o zmianę zawartej 

umowy. 

 

8. Kryteria oceny ofert oraz opis sposobu obliczania ceny 

 

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zastosowane kryterium: 

 – cena oferty – 100 %  
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Cena „C”- 100 % – liczba punktów, w ramach kryterium obliczona zostanie przez podzielenie 

ceny najtańszej oferty przez cenę oferty badanej oraz przemnożenie tak otrzymanej liczby przez 

wagę kryterium, która wynosi 100, wg. wzoru: 

 

𝐶 = (
𝐶𝑚𝑖𝑛

𝐶𝑏
) ∗ 100 

gdzie: 

C- liczba punktów oferty wynikających z kryterium ceny, 

Cmin. – cena najtańszej oferty, 

Cb – cena badanej oferty. 

Maksymalna liczba punktów do uzyskania – 100 pkt. 

 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów. 

 

9. Sposób, termin i miejsce składania ofert 

a. Ofertę należy przygotować wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. 

Do oferty należy załączyć wskazane w treści zapytania oświadczenia i załączniki. Strony oferty 

powinny być trwale ze sobą połączone i ponumerowane. Każda poprawka w treści oferty 

powinna być parafowana przez Wykonawcę. Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby 

upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. 

b. Oferta winna być dostarczona w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta na prace 

adaptacyjne w budynku Przedszkola „Słoneczny Zakątek” w Głogowie Małopolskim”, na 

kopercie należy umieścić dane adresowe oferenta. 

c. Oferty należy składać osobiście w siedzibie Zamawiającego lub przesłać listownie na adres 

Zamawiającego. 

d. Termin składania ofert – 08.08.2018, godz.11.00, siedziba Zamawiającego – ul. Handlowa 

11A, 36-100 Kolbuszowa.  

10. Pozostałe informacje: 

W przypadku przedstawienia oferty niezgodnej z niniejszym zapytaniem ofertowym lub 

niespełnienia warunków udziału w postępowaniu oferta Wykonawcy zostanie odrzucona z 

niniejszego postępowania i nie będzie dalej uwzględniana przy ocenie.  

Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 

-   zmiany lub unieważnienia niniejszego ogłoszenia, 

-   zmiany warunków lub terminów prowadzonego postępowania ofertowego, 

- unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, a także do 

pozostawienia postępowania bez wyboru oferty. 

-   wezwanie Wykonawcy do złożenia wyjaśnień i/lub uzupełnienia złożonej oferty.  
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Jeśli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, 

Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania 

ich ponownej oceny. 

 

11. Kontakt z Wykonawcami  

 

Dodatkowych informacji w sprawie zamówienia udziela Pani Ewelina Mokrzycka, tel. 

533 038 500. 

 

 

 

  Dyrektor Przedszkola  

              Ewelina Mokrzycka 

 

 

 

Załączniki do Zapytania ofertowego:  

1. Formularz oferty wraz z oświadczeniem o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 

2. Oświadczenie o braku powiązania osobowego i kapitałowego.  

3. Przedmiar robót.  

4. Rzut parteru. 

5. Kosztorys ofertowy. 

6. Projekt budowlany. 
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego  

 

FORMULARZ OFERTY 

 

Zamawiający:  

Przedszkole „Słoneczny Zakątek” Ewelina Mokrzycka 

ul. Handlowa 11 A, 36-100 Kolbuszowa 

 

Wykonawca: 

Nazwa: ……………………………………………………………………………………… 

Adres siedziby: …………………………………………………………............................... 

Imię i nazwisko osoby do kontaktów w sprawie oferty: …………………………………… 

Telefon, adres e-mail wykonawcy: ………………………………………………………… 

  

W nawiązaniu do ogłoszenia zamieszczonego na stronie ……………………………….......na: 

Prace adaptacyjne w budynku Przedszkola „Słoneczny Zakątek” w Głogowie 

Małopolskim składam ofertę na realizację tego zamówienia na warunkach określonych w 

zapytaniu ofertowym i we wzorze umowy i oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za 

kwotę …………………………………………………………………………. netto  

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

 podatek VAT ………………………….zł,  

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

.................................................................brutto 

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

Oświadczam, iż: 
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• Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności 

• Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję odpowiednim potencjałem 

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 

• Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia 

• Cena oferty obejmuje wszelkie należności związane z wykonywaniem przedmiotu umowy 

• W przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą, podpiszę umowę według 

załączonego wzoru, w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego 

• Zapoznałem/am się w sposób wystarczający i konieczny ze szczegółowym zakresem 

zamówienia zawartym w zapytaniu oraz wszystkimi informacjami niezbędnymi do 

zrealizowania zamówienia, a nieznajomość powyższego stanu nie może być przyczyną 

dodatkowych roszczeń finansowych. 

• Jestem związany ofertą przez 30 dni od upływu terminu na składanie ofert,  

• Akceptuję termin płatności. 

 

 

………………………………            …………………………………. 

(data, miejscowość) (pieczęć, podpis/y Wykonawcy lub osoby(osób) 

uprawnionych do występowania w imieniu 

Wykonawcy/Wykonawców ) 
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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego  

 

Oświadczenie o braku powiązania osobowego i kapitałowego 

 

 

Niniejszym oświadczam, iż …………………….………………..………………………… 

 (nazwa i adres Wykonawcy)  

nie jest powiązany/a z Zamawiającym, tj. Panią Eweliną Mokrzycką prowadzącą Przedszkole 

„Słoneczny Zakątek”, osobowo lub kapitałowo.  

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 

Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 

Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z 

przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające 

w szczególności na:  

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;  

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;  

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika;  

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej 

lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.  

 

 

 

 

………………………………            …………………………………. 

(data, miejscowość) (pieczęć,podpis/y Wykonawcy lub osoby(osób) 

uprawnionych do występowania w imieniu 

Wykonawcy/Wykonawców ) 


