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ZAPYTANIE OFERTOWE 

na przeprowadzenie modernizacji trzech pomieszczeń na parterze budynku 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach, ul. Traugutta 6a 

wyłączonego ze stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(tj. Dz.U z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.) na podstawie art. 4 pkt. 8 

I. ZAMAWIAJĄCY 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach,  
ul. Traugutta 6a, 95-200 Pabianice  
e-mail: sekretariat@pcpr-pabianice.pl  
tel. 42 215 66 60 

II. GŁÓWNE WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy posiadający uprawnienia 

do wykonywania działalności i czynności objętych przedmiotem zamówienia oraz nie 

znajdują się w stanie upadłości oraz nie znajdują się w stanie likwidacji. 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe 

wykonanie zamówienia. 

 Wykonawca nie może powierzyć realizacji przedmiotu zamówienia osobom lub 

podmiotom trzecim bez uzyskania uprzednio zgody od zamawiającego. 

 Roboty będą wykonywane z materiałów wykonawcy. 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

CPV: 

45.32.00.00-6 — Roboty izolacyjne 

45.43.21.00-5 — Kładzenie i wykładanie podłóg 

45.44.21.00-8 — Roboty malarskie 

45.45.30.00-7 — Roboty remontowe i renowacyjne 

45.45.00.00-6 — Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 

 

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja trzech pomieszczeń biurowych na parterze 

budynku przy ul. Traugutta 6a. 

Zamówienie obejmuje: 

 przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków 

(227,59 m2), 

 przygotowanie podłoża pod malowanie - gruntowanie (227,59 m2), 

 zbrojenie powierzchni ścian siatką z tworzywa (33,06 m2), 

 położenie gładzi gipsowych dwuwarstwowych na ścianach (117,21 m2), 

 zabezpieczenie podłóg folią, 

 rozebranie okładziny ściennej (5,46 m2), 

 malowanie farbami ścian i sufitów dwukrotne (227,59 m2), 

 zerwanie posadzek z tworzywa sztucznego (62,77 m2), 

 rozebranie posadzek z desek na legarach (62,77 m2), 
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 wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wewnątrz budynku (9,42 m3), 

 położenie podkładów betonowych (4,39 m3), 

 wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych z folii polietylenowej 

(125,54 m2), 

 wykonanie izolacji cieplnej i przeciwdźwiękowej z płyt styropianowych (62,77 m2), 

 położenie warstw wyrównawczych pod posadzki z zaprawy cementowej (125,54 m2), 

 gruntowanie podłoży (62,77 m2), 

 montaż okładzin podłogowych z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej 

(62,77 m2), 

 montaż cokolików płytkowych z kamieni sztucznych (62,77 m), 

 montaż nakładek na parapety z tworzyw sztucznych (4,80 m), 

 osadzenie kształtowników metalowych ochronnych (19,20 m), 

 wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2, 

 obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2 m2 w wewnętrznych 

ścianach z cegieł (1 szt.), 

 malowanie stolarki drzwiowej i rur dwukrotne (10,46 m2 – drzwi i 9,60 m – rury), 

 usunięcie i utylizacja odpadów budowlanych (2 kontenery). 

IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

Prace należy wykonać w terminie do 28 czerwca 2019 roku. 

V. OPIS SPOSOBU SPORZĄDZANIA OFERTY 

 Oferta wykonawcy będzie zawierała kosztorys. 

 Oferta musi zawierać cenę netto, podatek VAT oraz cenę brutto przedmiotu zamówienia 

jako cenę ryczałtową obejmującą wszystkie elementy zamówienia określone w zapytaniu 

ofertowym (cena w zaokrągleniu do dwóch znaków po przecinku). 

 Treść oferty musi odpowiadać opisowi przedmiotu zamówienia. 

 Oferowana cena powinna zwierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. 

 Wszystkie koszty wynikłe w trakcie realizacji zamówienia i nieprzewidziane w złożonej 

ofercie obciążają Wykonawcę. 

 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

 Oferta musi być podpisana przez osobę reprezentującą Wykonawcę lub osobę do tego 

upoważnioną wraz potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię pełnomocnictwa 

(jeśli dotyczy) oraz zawierać adres siedziby Wykonawcy, numer telefonu, nr NIP. 

 Wykonawca nie może składać ofert częściowych. 

 Ewentualne poprawki w treści oferty muszą być naniesione w czytelny sposób 

i parafowane przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. 

VI. KRYTERIA OCENY OFERT 

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający przyjął następujące kryterium oceny: 

Cena brutto – 100%. 
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VII. TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT 

 Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 czerwca godz. 15:00. 

 Oferty złożone po terminie zostaną niezwłocznie zwrócone wykonawcy bez ich 

otwierania. 

 Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego (o przyjęciu oferty 

decyduje data wpływu do Zamawiającego, nie data stempla pocztowego). 

 Ofertę należy złożyć w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie z napisem „Oferta 

na modernizację trzech pomieszczeń biurowych na parterze budynku przy 

ul. Traugutta 6a”. 

VIII. OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTU Z WYKONAWCĄ 

Osobą upoważnioną do kontaktu z wykonawcami jest Pani Izabela Kurpesa tel. 42 215 66 60 

wew. 6. 

IX. INFORMACJE DODATKOWE 

 W przypadku, gdy najkorzystniejsza oferta przekroczy wartość środków finansowych, 

jakimi dysponuje zamawiający na realizację niniejszego zadania zamawiający zastrzega 

sobie możliwość przeprowadzenia negocjacji cenowych z wykonawcą, którego oferta 

uznana została za najkorzystniejszą. 

 Wykonawca udzieli minimum 24 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty będące 

przedmiotem zapytania ofertowego, licząc od dnia odebrania robót. 

 Okres związania ofertą wynosi 30 dni od daty złożenia oferty. 

 Umowa z wykonawcą zostanie zawarta zgodnie z zapisami zapytania ofertowego oraz 

treści złożonej oferty, w miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego. 

 Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany bez zastrzeżeń protokół końcowy 

odbioru robót. Zapłata za przedmiot zamówienia nastąpi przelewem na konto 

bankowe wykonawcy w terminie minimum 14 dni od daty otrzymania faktury przez 

zamawiającego. Zamawiający nie udziela zaliczek ani przedpłat na wykonanie 

zamówienia. 

 Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez wybrania 

którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny, na każdym etapie postępowania. W tym 

przypadku oferentom nie przysługują jakiekolwiek roszczenia. 

X. WYNIK POSTĘPOWANIA 

Po wyborze najkorzystniejszej oferty, zamawiający zamieści zawiadomienie o wyniku 

postępowania na stronie internetowej: www.pcpr-pabianice.pl. 

D Y R E K T O R  
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

 

mgr Jarosław Grabowski 
Data 24.05.2019 r.  

http://www.pcpr-pabianice.pl/

