Dąbrowskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
„Otwarte Serca”
w Dąbrowie Górniczej

Dąbrowskie
Stowarzyszenie
Na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych
„Otwarte Serca”

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej

Zarząd Dąbrowskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Otwarte Serca”
ZAPRASZA
do złożenia oferty w postępowaniu dotyczącym udzielenia zamówienia, którego wartość nie przekracza
równowartości określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień

Publicznych tj. 30 000,00 euro (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.)
na wykonanie zadania pn.:
Remont istniejących trzech łazienek dla osób z niepełnosprawnościami w budynku Warsztatu
Terapii Zajęciowej „Otwarte Serca” ul. Św. Antoniego 107, 41-303 Dąbrowa Górnicza
W przypadku zainteresowania realizacją zadania, prosimy o złożenie oferty na załączonym do
zaproszenia druku „oferta”.
Kompletna oferta powinna zawierać:
1. wypełniony i podpisany druk „oferta”
2. kosztorys ofertowy uproszczony wykonany na podstawie załączonego przedmiaru robót
3. wydruk z Centralnej ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej
lub kserokopię odpisu z KRS
4. pełnomocnictwo do podpisywania oferty - Oferta musi być podpisana - za podpisanie uznaje się
własnoręczny podpis złożony przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do reprezentowania
Wykonawcy. Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania
Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo
należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
5. załączniki wymagane niniejszym zaproszeniem
Zamawiający informuje, że niedołączenie do złożonej oferty powyższych dokumentów będzie
skutkowało jej odrzuceniem bez możliwości uzupełnienia oferty.
W załączeniu:
przedmiar robót,
projekt umowy
druk Oferta
inne załączniki do uzupełnienia.
Umowa z wybranym oferentem zostanie zawarta w terminie związania z ofertą – projekt umowy stanowi
zał. 4 do niniejszego zaproszenia.
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I. Tryb postępowania:
W związku z faktem, iż wartość niniejszego zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych
równowartości kwoty 30 000,00 euro, zamówienie będzie realizowane na postawie art. 4 pkt 8 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.).
Zamówienia nie można realizować w częściach.
II. Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie zamówienia publicznego na Remont istniejących
trzech łazienek dla osób z niepełnosprawnościami w budynku Warsztatu Terapii
Zajęciowej „Otwarte Serca” ul. Św. Antoniego 107, 41-303 Dąbrowa Górnicza
2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa przedmiar robót, stanowiący załącznik nr 3
do niniejszego zapytania ofertowego.
3. Materiały i narzędzia niezbędne do wykonania zamówienia zabezpiecza Wykonawca na koszt
własny.
4. Zamawiający jest w posiadaniu zgłoszenia/pozwolenia do wykonania robót budowlanych,
wydanego przez UM w Dąbrowie Górniczej.
5. Zamawiający informuje, iż materiały uwzględnione w przedmiarze mają charakter poglądowy
i określają parametry techniczne produktu w związku z czym dopuszcza się zastosowania
materiałów równoważnych jednakże nie o gorszych parametrach podanych w przedmiarze,
zgodnych z koncepcją Zamawiającego i pozostające w zgodzie z przepisami w dostosowaniu do
osób z niepełnosprawnościami.
6. Każdy z Oferentów powinien dokonać wizji lokalnej w miejscu realizacji przedmiotu
zamówienia, celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących
przedmiotem zapytania, a także uzyskania wszystkich dodatkowych informacji koniecznych
i przydatnych do wyceny robót. Wizja lokalna zostaje dokonana na koszt Oferenta i nie jest
obowiązkowa i nie ma obowiązku uczestniczenia w niej przedstawiciela zamawiającego.
7. Termin realizacji zamówienia: najpóźniej do 15.11.2018 r. –zakończenie prac wraz z protokołami
odbioru.
III. Obowiązki wykonawcy zamówienia:
Wykonawca w ramach wykonania przedmiotu zamówienia zobowiązuje się do:
1. realizacji przedmiotu zamówienia zgodne z obowiązującymi w tym względzie normami
i przepisami
2. wskazania na piśmie przed rozpoczęciem robót osób będących przedstawicielami
wykonawcy podczas wykonywania prac remontowych
3. przejęcia terenu robót, jego zagospodarowania oraz właściwego oznaczenia, zapewnienia
należytego ładu i porządku, a w szczególności przestrzegania przepisów BHP na terenie robót
na koszt własny
4. ponoszenia odpowiedzialności za szkody powstałe na terenie robót pozostające w związku
przyczynowym lub spowodowane pracami prowadzonymi przez wykonawcę
5. usuwania niepotrzebnych urządzeń pomocniczych, zbędnych materiałów oraz odpadów na
koszt własny
6. wykorzystania w trakcie realizacji przedmiotu umowy materiałów, sprzętu urządzeń, które
winny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie
7. bezzwłocznego powiadamiania na piśmie Zamawiającego o wszelkich możliwych
wydarzeniach i okolicznościach mogących wpłynąć na opóźnienie robót
8. odtworzenia na własny koszt ewentualnych zniszczeń
9. zabezpieczenia terenu przed kradzieżą i ujemnymi oddziaływaniami i ponoszenia skutków
finansowych z tego tytułu
10. uporządkowania terenu w terminie nie późniejszym niż na dzień zgłoszenia gotowości do
odbioru końcowego
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IV. Warunki udziału w postępowaniu i wymagane dokumenty:
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania
2. Posiadania wiedzy i doświadczenia
3. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz zasobami zdolnymi do wykonywania
zamówienia
4. Są w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
5. W celu potwierdzenia spełnienia w/w warunków wykonawca zobowiązany jest dołączyć do ofert
oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu przez wykonawcę wg załączonego
wzoru, stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje
potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w postępowaniu o zamówienie
publiczne składa się następujące dokumenty:
- wydruk z Centralnej ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej lub
kserokopię odpisu z KRS, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do
ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.
- załączniki nr 1 i zał. 2
- pełnomocnictwo do podpisywania oferty - Oferta musi być podpisana - za podpisanie uznaje się
własnoręczny podpis złożony przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do reprezentowania
Wykonawcy. Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania
Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy
dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

V. Kryterium oceny i wyboru oferty:
1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
Kryteria oceny oferty oraz informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do
poszczególnych kryteriów oceny oferty i opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego
kryterium oceny oferty:
- cena – 100 %
Kryterium ceny – najniższa cena
Umowa zostanie podpisana z oferentem, który przedstawi najniższą cenę
Za wykonanie przedmiotu zamówienia Zamawiający zapłaci wynagrodzenie ryczałtowe określone
w umowie. Dlatego też przy obliczaniu ceny należy ująć wszystkie koszty związane z realizacją
przedmiotu zamówienia w tym ryzyko wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych
z realizacją przedmiotu zamówienia, niedoszacowanie, pominięcie lub brak rozpoznania zakresu
przedmiotu zamówienia nie może być podstawą żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego. Cena nie
będzie rewaloryzowana w trakcie trwania umowy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru oferenta w przypadku przedstawienia
równorzędnych ofert oraz unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
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VI. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują drogą pisemną, elektroniczną pod
warunkiem, że każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania.
3. Korespondencje pisemną kierować należy na adres
Dąbrowskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Otwarte Serca”
Ul. Św. Antoniego 107; 41-303 Dabrowa Górnicza; email: kierownik@otwarteserca.com
Wszelkie zapytania mogą być składane przez Wykonawców wyłącznie na drodze pisemnej (osobiście lub
e – mailem: kierownik@otwarteserca.com) z dopiskiem „Zapytanie do zadania p.n…..” w terminie do
13.07.2018 r. Zapytania złożone po wymaganym terminie nie będą rozpatrywane przez Zamawiającego.
Nie dopuszcza się składania zapytań telefonicznie, co zobowiązuje Wykonawcę do respektowania
procedury prowadzonej przez Zamawiającego.

VII.
Opis sposobu przygotowania oferty:
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę
2. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej zgodnie z załączonym formularzem ofertowym – zał.
1
3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim
4. Wszelkie poprawki muszą być dokonane w sposób czytelny i opatrzone podpisem osoby
upoważnionej do podpisywania oferty.
5. Wszelkie dokumenty powinny być aktualne w terminie składania ofert, przedłożone w formie
oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę
6. Ofertę należy złożyć do dnia 17.07.2018 r. do godz. 14.30 w siedzibie Dąbrowskiego
Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Otwarte Serca” – ul. Św. Antoniego 107
41-303 Dąbrowa Górnicza - w zamkniętej, nieprzeźroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem
kopercie opisanej jak niżej:
Dąbrowskie Stowarzyszenie Na Rzecz osób Niepełnosprawnych „Otwarte Serca”
Ul .Św. Antoniego 107
41-303 Dąbrowa Górnicza
Oferta dla zadania pn:
Remont istniejących trzech łazienek dla osób z niepełnosprawnościami w budynku
Warsztatu Terapii Zajęciowej „Otwarte Serca” ul. Św. Antoniego 107, 41-303 Dąbrowa
Górnicza
i informacją:
„oferta, nie otwierać”
Poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta powinna posiadać w nazwie adres Wykonawcy.
Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
należy dołączyć właściwe pełnomocnictwo lub upoważnienie w formie oryginału/kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Każdy z Wykonawców może wprowadzić zmiany i wycofać złożoną przez siebie ofertę przed
upływem terminu jej składania.
Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem i przedłożeniem oferty ponosi Wykonawca.
VIII. Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie oferentów
przesyłając do nich informacje drogą elektroniczną.
2. Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa, której projekt
stanowi zał. nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.
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3. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem
zawartym w ofercie. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
4. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień umowy w stosunku do treści, jeżeli taka
zmiana jest korzystna dla Zamawiającego i wynika z okoliczności, których nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy bez wpływu na ostateczny koszt przedmiotu zamówienia.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez
podania przyczyn, a także o pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
6. Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu Wykonawcom nie przysługują środki
ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

IX. Dodatkowe informacje
1. Rozliczenia między zamawiającym a wykonawca prowadzone będą w walucie polskiej.
2. Termin realizacji przedmiotowego zadania do 15.11.2018 r.
3. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia okresu gwarancji na roboty budowlane i sprzęt na
okres: 24 miesiące od dnia sporządzenia protokołu odbioru.
4. Odbiór końcowy robót nastąpi protokołem odbioru sporządzonym przez Zamawiającego po
wykonaniu umówionych robót w ciągu 7 dni roboczych od daty zgłoszenia gotowości do
odbioru.
5. Ostateczne rozliczenie nastąpi ryczałtowo po zakończeniu i odbiorze robót.
6. Zamawiający udostępni Wykonawcy pobór wody i energii elektrycznej.

X. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję,
że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dąbrowskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych „Otwarte Serca” z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przy ul. Św. Antoniego
107; e mail: kierownik@otwarteserca.com; tel. 32-2619144.
2. „Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych: obowiązująca w Dąbrowskim Stowarzyszeniu Na
Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Otwarte Serca” (dostępna w siedzibie Stowarzyszenia)
przewiduje prawo do dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO w celu
realizacji zadań Stowarzyszenia związanych z prowadzonym zamówieniem publicznym /dane
identyfikujące postępowanie, np. nazwa, numer/ na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) oraz
wewnętrznych regulacji (Regulamin zamówień publicznych poniżej 30 tys. euro realizowanych w
Dąbrowskim Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Otwarte Serca”).
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym na podstawie
odrębnych przepisów prawa przysługuje prawo kontroli, jak również osoby lub podmioty którym
dane, po uprzednim ich zanonimizowaniu, zostaną udostępnione w oparciu o przepisy ustawy
z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2016.1764 t.j. z dnia
2016.10.25).
5. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących
jest wymogiem wynikającym z postanowień Zarządzenia, związanym z udziałem w zamówieniu
publicznym; konsekwencje niepodania określonych danych uniemożliwiają udzielenie
zamówienia (w tym zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego).
6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
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7. Dane
osobowe
będą
przetwarzane
zgodnie
z
terminami
wskazanymi
w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji
i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas
przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych Osobowych.
8. Posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
− na podstawie art.18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO.
9. Nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. e
RODO.
*

Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku
zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy.

**

Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej
lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne
względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
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Zał. 1.
Dąbrowskie
Stowarzyszenie
Na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych
„Otwarte Serca”

OFERTA

NAZWA OFERENTA:
……………………………
……………………………
Z siedzibą w ……………………………………
REGON
NIP
Telefon
fax
e-mail:
nr konta bankowego ……………………………………
Niniejszym przedstawiam ofertę na wykonanie zadania pn.:
Remont istniejących trzech łazienek dla osób z niepełnosprawnościami w budynku Warsztatu
Terapii Zajęciowej „Otwarte Serca” ul. Św. Antoniego 107, 41-303 Dąbrowa Górnicza
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu trzech istniejących
łazienek dla osób
z niepełnosprawnościami w budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Górniczej, przy ul. Św.
Antoniego 107 zgodnie z przedmiarem robót, kosztorysem ofertowym wykonanym metodą uproszczoną
i z uwzględnieniem postanowień projektu umowy .
- oświadczam, że przed złożeniem oferty zapoznałem się z planem remontu łazienek i uzyskałem
informacje konieczne do przygotowania oferty.
- deklaruję wykonanie prac zgodnie z kosztorysem ofertowym uproszczonym za ostatecznym
wynagrodzeniem w wysokości:
Wartość ryczałtowa netto
Wartość ryczałtowa brutto:
Słownie:
- Oświadczam jednocześnie że w cenę ryczałtową brutto wliczone są wszystkie koszty m.in. materiałów
użytych do wykonania przedmiotu zamówienia, sprzętu używanego w trakcie realizacji zamówienia
i pokrycia wszelkich pozwoleń.
- Termin realizacji zadania:
Deklaruję zakończenie zadania oraz przygotowanie protokołu odbioru końcowego
w terminie do 15.11.2018 r.
- Gwarancja powykonawcza: 24 miesiące.
Termin związania ofertą:
Oświadczam, że pozostaję związany niniejszą ofertą przez okres: 30 dni, licząc od dnia złożenia oferty.
Akceptuję projekt umowy i wszystkie wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia stawiane przez
Zamawiającego i zobowiązuję się do zawarcia umowy w wymaganym terminie, na warunkach
określonych przez Zamawiającego.

7

Dąbrowskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
„Otwarte Serca”
w Dąbrowie Górniczej

Zał. 2
…………………….
…………………….
…………………….
Nazwa i adres Wykonawcy

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
Składając ofertę cenowa na wykonanie zadania
Remont istniejących trzech łazienek dla osób z niepełnosprawnościami w budynku Warsztatu
Terapii Zajęciowej „Otwarte Serca” ul. Św. Antoniego 107, 41-303 Dąbrowa Górnicza
oświadczam, że
1. Posiadam uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania
2. Posiadam wiedzę i doświadczenie potrzebne do wykonania przedmiotu zamówienia
3. Dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia
4. Jestem w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

…………., dnia ……………………..

…………………….
Podpis czytelny lub pieczątka
imienna osoby upoważnionej do podpisu w imieniu Wykonawcy
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