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Wejherowo 13.11.2017  

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

  

    Zapraszamy do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na 

zadanie pn:  Przebudowa z montażem dźwigu platformowego dla osób 

niepełnosprawnych w budynku Ośrodka Rewalidacyjno –Wychowawczego w Rumi przy 

ul.  Sabata 12. 

    Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

– wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 000 Euro (art.4 pkt 8 

ustawy). 

 

1.   Zamawiający : 

Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie .  

84-200 Wejherowo ul. Sobieskiego 279    Tel. 586722205   fax : 586722206      

www.sosw-wejherowo.pl        e-mail : korczak5@wp.pl 

2.   Opis oraz zakres zamówienia: 

      Wykonanie przebudowy budynku związanej z montażem oraz montaż dźwigu 

platformowego dla osób niepełnosprawnych w budynku Ośrodka Rewalidacyjno –

Wychowawczego w Rumi przy ul. Sabata 12. 

Główne elementy robót: 

1) Wykonanie  robót  rozbiórkowych   w  zakresie  niezbędnym  do  uzyskania przestrzeni  

dla  usytuowania  szybu  dźwigowego, 

2) Wykonanie szybu dźwigowego wraz z remontem ścian i podłóg będących w zakresie I 

etapu 

3) Wykonanie  instalacji  elektrycznych  związanych  z  zasilaniem  urządzenia 

dźwigowego, 

4) Dostawa  i  montaż  platformy  oraz  maszynowni prefabrykowanej, 

 

Szczegółowy zakres robót określony został w:  

1. Dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę pn. „Projekt budowlany 

przebudowy z montażem dźwigu platformowego dla osób niepełnosprawnych  - I etap” 

opracowany przez WEGNER Nadzory i Projekty Budowlane  ul. Jantarowa 1  84-230 

Rumia, stanowiących Załącznik nr 1 do  Zapytania ofertowego, 

2. Przedmiarze robót budowlanych związanych z montażem platformy stanowiącym 

Załącznik nr 2 do  Zapytania ofertowego, 
 

     Załączony przedmiar robót pełni  jedynie funkcję pomocniczą. Elementy robót  

niewycenione, a wynikające wprost z dokumentacji projektowej – w zakresie dotyczącym I 

etapu, zostaną uznane przez  Zamawiającego za wycenione i ujęte w ofercie, bez 

możliwości jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy z tego tytułu.  

http://www.sosw-wejherowo.pl/
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 4.  Wymagania formalno-prawne: 

1. Wykonawca musi wykazać ( w złączniku nr 3), że w okresie 7 lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 

okresie, wykonał minimum 1 zamówienie polegające na instalacji windy lub platformy 

pionowej wraz z robotami budowlanymi  o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł 

brutto. 

5.  Termin realizacji zamówienia i warunki gwarancji:    

 

    1. Termin wykonania zamówienia – 12 tygodni  od podpisania umowy.  

    2. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji i rękojmi: 

- na okres 36 miesięcy od daty odbioru końcowego na całość zadania.  

  

6.  Inne  obowiązki Wykonawcy:    

1. Wykonawca  przed złożeniem oferty powinien dokonać  wizji lokalnej w celu   

oszacowania pełnej  wartości zamówienia .  

2.  Prace budowlano – montażowe należy wykonywać  po wcześniejszym uzgodnieniu z 

Inwestorem w czasie wolnym od zajęć szkolnych oraz w okresie ferii szkolnych (29.01- 

10.02.2018) 

    3.  Wszystkie materiały i urządzenia powinny odpowiadać wymaganiom ustawy Prawo 

budowlane w zakresie dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie oraz 

spełniać wymagania wysokiej jakości.  Zamawiający dopuszcza możliwość składania 

ofert równoważnych tj. zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w 

dokumentacji projektowej przez wskazanie nazwy własnej, pod warunkiem 

zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji (materiały i 

urządzenia równoważne). Wykonawca ma obowiązek wskazać w swojej ofercie, jakie 

materiały  i urządzenia zostały zastosowane.  

4. Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym oraz zgodnie z 

Ustawą – prawo Budowlane (tj. Dz.U.2013 poz. 1409 ze zm.) sztuką budowlaną, 

wszelkimi niezbędnymi przepisami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej, 

zapewniając  bezpieczne i higieniczne warunki pracy, stosując wyroby budowlane 

posiadające certyfikaty, deklaracje zgodności , atesty i aprobaty techniczne.  

5.  Obowiązkiem wykonawcy będzie ponadto: 

      - zapewnienie kierownika budowy oraz kierownika robót elektrycznych –

posiadających wymagane uprawnienia do prowadzenia  prac objętych zakresem 

zamówienia oraz sporządzenie planu BiOZ 

     - przeprowadzenie stosownych badań i pomiarów  

     - wykonanie dokumentacji technicznej oraz stosownych badań i pomiarów niezbędnych 

do odbioru platformy i robót budowlanych. 

     - uzyskanie odbioru  UDT . 

     - przeszkolenie wskazanych osób ze strony użytkownika do obsługi platformy, 

potwierdzone    protokolarnie. 

 

7.    Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty i opis sposobu obliczenia ceny:   

Oferent poda cenę ryczałtową oferty netto i brutto za przedmiot zamówienia oraz stawkę 

podatku VAT. Cenę oferty brutto należy podać cyframi w złotych polskich z 

dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena oferty musi obejmować 
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wynagrodzenie za wszystkie obowiązki wykonawcy niezbędne dla realizowania 

przedmiotu zamówienia, w tym  m.in. koszt przygotowania dokumentacji  technicznej, 

zatrudnienia kierownika budowy (robót), koszt robót budowlano –montażowych a 

ponadto rabaty, upusty, koszt materiałów  i  urządzeń oraz dojazdu. 

Cena oferty zostanie przeliczona na wartości punktowe wg poniższego wzoru (licząc do 

dwóch miejsc po przecinku): 

               cena oferowana minimalna 

Wartość punktowa ceny = ----------------------------------------- x 100 pkt 

        cena badanej oferty 

 

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która spełnia wszystkie wymagania 

Zamawiającego z uwzględnieniem warunków technicznych i uzyskała największą ilość 

punktów. 

8.    Miejsce, sposób i termin złożenia oferty: 

      Oferty należy składać w zamkniętej kopercie oznaczonej:   

       Przebudowa z montażem dźwigu platformowego dla osób niepełnosprawnych w 

budynku Ośrodka Rewalidacyjno –Wychowawczego w Rumi przy ul . Sabata 12. 

NIE OTWIERAĆ PRZED 20.11.2017 r. do godz. 13
00”

 

- Ofertę należy złożyć w formie pisemnej do dnia 20.11.2017r. do godz. 13
00

 w 

sekretariacie  Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego  w Wejherowie ul. 

Sobieskiego 279, w dni powszednie w godzinach od 7.30 do 15.30. Zamawiający nie 

dopuszcza składania ofert faksem i e-mailem. 

 9.    Opis warunków udziału w postępowaniu: 

1. Zamawiający wymaga, aby oferta zawierała : 

- wypełniony  formularz ofertowy zgodnie z załącznikiem nr 3, 

- wykaz robót budowlanych wraz z dokumentami potwierdzającymi ich wykonanie –  

załącznik nr 4, 

- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do     

ewidencji     działalności gospodarczej
 
(aktualny wydruk z KRS lub CEIDG), 

        - załączniki do oferty w postaci np. danych technicznych, certyfikatów, itp., jeżeli 

wykonawca stosuje rozwiązanie równoważne o którym mowa w pkt. 6.3 

2. Oferta musi być podpisana przez uprawnionych do reprezentacji przedstawicieli,     

wykonawców wymienionych w rejestrze firmy lub działających na podstawie 

pełnomocnictwa. 

3. Termin związania z ofertą: 30 dni od upływu terminu do składania ofert. 

4. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca  

składający ofertę, niezależnie od wyniku postępowania. 

10.  Rozstrzygnięcie postępowania  i zlecenie realizacji zamówienia:   

1. Zamawiający nie oceni oferty, która nie spełni wymogów formalnych zapytania. 

2. Zamawiający ma prawo do wezwań o wyjaśnienia zaoferowanej ceny oraz  zamknięcia  

postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert. 
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3. Niezwłocznie    po   wyborze   najkorzystniejszej  oferty     Zamawiający    zawiadomi 

Oferentów, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę i 

adres Oferenta, którego ofertę wybrano.   

11.    Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: 

Roman Klawikowski,  tel. 58 672 22 05, e-mail: korczak5@wp.pl,  

Sposób prowadzenia korespondencji w sprawie niniejszego zamówienia: 

Zamawiający dopuszcza składanie korespondencji (za wyjątkiem dokumentów 

wymienionych w pkt. 9) za pomocą faxu na nr 58 672 22 06 oraz drogą elektroniczną na 

adres korczak5@wp.pl, z zastrzeżeniem, że fakt otrzymania korespondencji druga strona 

potwierdza niezwłocznie tą samą drogą. 

12.  Warunki płatności za przedmiot zamówienia:  

  Płatność za przedmiot zamówienia dokonana zostanie  w ciągu 30 dni kalendarzowych 

licząc  od daty dostarczenia faktury Zamawiającemu 

. 

 Załączniki : 

1. Projekt budowlany – zał. nr.1 

2. Przedmiar robót - zał. nr 2 

3. Formularz ofertowy – zał. nr 3 

4.Wykaz robót budowlanych – zał. nr 4 

5. Wzór umowy – zał. nr 5 

 

Dyrektor Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego 

                                                                                                              w Wejherowie 

                                                                                              Małgorzata Woźniak 
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                                                                                  Załącznik Nr 3 – formularz oferty  

Nazwa i adres Wykonawcy    

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

(miejscowość i data) 

telefon ..................................... faks ........................... 

adres e-mail ............................................................... .                           

O F E R T A 

Nawiązując do zaproszenia do składania ofert w postępowaniu, którego przedmiotem jest:  

„Przebudowa z montażem dźwigu platformowego dla osób niepełnosprawnych w 

budynku Ośrodka Rewalidacyjno –Wychowawczego w Rumi przy ul.  Sabata 12” 

1. Oferuję/my wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę: 

   Cena ofertowa netto.................................................................................................   zł  

  Stawka pod. VAT...... %, wartość pod. VAT.............................................................. zł 

  Cena ofertowa brutto ............................................................................................... zł 

  (Słownie:......................................................................................................................) 

Oferuję dźwig platformowy: ……………………………………………………………..... 

………………………………………………………………………………………………….  
(należy podać model, typ, rodzaj oraz nazwę producenta) 

 

2. Zobowiązuję/my się wykonać przedmiot zamówienia w ciągu 12 tygodni od dnia podpisania 

umowy. 

3. Oświadczam/my, że posiadam/my stosowne uprawnienia do wykonywania działalności lub 

czynności będącej przedmiotem zamówienia.  

4. Oświadczam/my, że zdobyliśmy konieczne informacje niezbędne do właściwego wykonania 

zamówienia. 

5. Oświadczam/my, że projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w 

przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy na warunkach określonych przez 

Zamawiającego.  

6. Oświadczam/my, że przyjmujemy warunki realizacji zamówienia określone w zapytaniu 

ofertowym.  

7. Oświadczam/my, że posiadam/my aktualną polisę lub inny dokument ubezpieczenia 

potwierdzający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności gospodarczej. 

8. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty: 

 
1) …........................ 
2) …........................ 
3) …………………………. 

 ………………………………………………………. 

 podpis osoby/ osób uprawnionej /ych  

 do reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik nr  4 – wykaz robót budowlanych   

 

 

         

Pieczęć Wykonawcy 

 

WYKAZ  ROBÓT BUDOWLANYCH 

L.p. 
Rodzaj wykonanych robót budowlanych w 

okresie ostatnich 7 lat  
Wartość robót 

Data wykonania 

(od –do) 

Miejsce 

wykonania 

  

 

 

  

 

 

   

 

Jednocześnie dołączam dokumenty na potwierdzenie, że wyżej wymienione roboty zostały 

wykonane w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.   

 

........................., dnia .....................  

  ............................................................................................   

 podpis osoby/ osób uprawnionej /ych  

 do reprezentowania Wykonawcy 

 

 
 


