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Ogłoszenie o zamówieniu

(dla zakupów o wartości nie przekraczającej 1300.000,00 zł)

Postępowanie dotyczy zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 130 000 zł i prowadzone jest

bez stosowdnia przepisów ustawy PZP na podstgwie art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11

września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Ogłoszenie nieobowiqzkowe ).

Zamawiający zaprasza wykonawców do składania ofert na wykonanie :

Remontu sali gimnastvcznei oraz korvtarza warsztatów szklonvch w zakładzie poprawczvm w

Ostrowcu etokrzvskim

l. oPls PRZEDMloTU zAMóWtEN!A

przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych z zakresu remontu sali

gi m n astycz n ej oraz koryta rza wa rsztatów szko l nych.

zakres prac:

Prace rozbiórkowo demontażowe dotyczą drabinek gimnastycznych w ilości 15 sztuk, wykucia

stolarki drzwiowej, zamurowanie otworu drzwiowego, wymiana stolarki drzwiowej, wykonanie
progu w drzwiach zewnętrznych, wymiana wentylatorów osiowych, wymiana Świetlików w

dachu, wymiana oświetlenia, naprawa posadzki.

W zakresie prac remontowych uwzględniono odnowienie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi,

akrylowymi i olejnymi, naprawę popękanych tynków z jednokrotnym szpachlowaniem,
szpachlowanie i malowanie parapetów okiennych, malowanie farbami olejnymi krat okiennych i

obudów grzejników, tablic koszowych, malowanie linii boisk wg obowiązujących przepisów o
grach sportowych i wytycznych lnwestora. Po zakończeniu prac z posadzką całoŚĆ zostanie
olistwowana.

szczEGÓŁoWY oPls PRzEDMloTU zAMÓWlENlA stanowi: Przedmiar robót - załącznik nr 1

do ogłoszenia.

lt. WARUNK| FlNANsoWE / RoZLlczENlA/ PŁATNoŚct:

1. Należność za wykonanie przedmiotu zamówienia płatna będzie przelewem w terminie

30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury oraz po uprzednim

odbiorze robót bez zastrzeżeń potwierdzonych protokołem odbioru.
2. Cena oferty musi obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu

zamówienia. Koszt wykonania przedmiotu zamówienia musi również zawieraĆ wszystkie
prace towarzyszące takie jak np. zabezpieczenie terenu budowy na czas wykonywania
prac, organizacja składowiska materiałów, zabezpieczenie wszystkich powierzchni i

elementów wyposażenia przed zabrudzeniem i uszkodzeniem, sprzątanie pomieszczenia

po remoncie (w tym umycie okien od strony wewnętrznej), wywóz i utylizacja odpadów

z remontu jak również inne drobne prace trudne do przewidzenia a niezbędne do

prawidłowego wykonania zadania remontowego. Ze względu na powyŻsze w celu

wykonania miarodajnej kalkulacji zaleca się Wykonawcom dokonanie wizji lokalnej

miejsca realizacji zamówienia



3. Oferta stanowi wartość ryczałtową, roboty wynikte w czasie remontu, trudne do
przewidzenia, nie mogą stanowić podstawy do roszczeń finansowych Wykonawcy w
stosunku do Zamawiającego.

4, Cena, o której mowa wyżej oraz rozliczenia muszą być wyrażone w złotych polskich.
5. Na fakturze należy umieścić numer identyfikacji podatkowej Zamawiającego: 661-166-

03-03

!l!. ISTOTNE POSTANOWIENlA UMOWY:

Zał.nr 3 - wzór umowy - dostępny w siedzibie Zamawiającego. Na zgłoszone zadanie ostanie
udostępn iony Oferentom,

lV. KRYTERIA OCENY OFERT:

O wyborze oferty decydować będą następujące kryteria:
- najniższa cena 60%
- gwarancja 40%

Liczbę punktów wg kryterium ceny oferty oblicza się zgodnie z poniższym wzorem:

Cn (najniższa cena)

D- x60

Cob (cena oferty badanej)

Liczbę punktów wg kryterium gwarancja oblicza się zgodnie z poniższym wzorem:

Gn (najniższa gwarancja)

P= x40

Gob (gwarancja oferty badanej)

Wyliczenie punktów zostanie dokonane z dokladnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie
z matematycznymi zasadami zaokrąglania.

O wyborze oferty najkorzystniejszej decydować będzie
powyższych kryteriach.

suma punktów uzyskanych w

Zamawiającego zastrzega, że w przypadku braków formalnych badanej oferty
najkorzystniejszej, niejasności lub wątpliwości co do jej treści może wezwać wykonawcę do jej

uzupełnienia lub wyjaśnienia w wyznaczonym przez siebie terminie, chyba że oferta z innych
przesłanek podlegałaby odrzuceniu.

Zamawiającego zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród oferty
najkorzystniejszej, jeżeli wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako jedna z

najkorzystniejszych, uchyli się od zawarcia umowy dotyczącej realizacji niniejszego
zamówienia.



V. SPOSÓB PRZYGOTOWAN!A OFERTY

oferta powinna być sporządzona w języku polskim, trwałą, czytelną techniką

oferta musi zawierać:
- wypełniony i podpisany Załącznik nr 2 - ,,Formula rz oferty" ,

- kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiaru robót,
- aktualny odpis z właściwego rejestru (np. KRS-u) lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w
celu wykazania wiarygodności złożonych podpisów pod dokumentami oferty przez osobę
upowaŻnioną, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofeń - kserokopia podpisana przez osobę upoważnioną,,za zgodność z oryginałem".

Wyżej wymienione dokumenty mogq być złożone w formie oryginałów lub kserokopii
potwierdzonych za zgodność przez Wykonawcę lub osobę /osoby uprawnione do podpisania
olerty z dopiskiem ,, za zgodność z oryginałem"

Vl. DATA ! MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

Ostateczny termin składania ofert upływa w dniu 22.03.202żr. o godz. 10:00
Oferty należy złożyć osobiście lub przesyłać na adres:

Zakład Poprawczy
ul. Długa 10
27-4OO Ostrowiec św.
sekretariat zakładu

Uwaga: decyduje nada wpływu do Zamawiającego,

Vll. WYBÓR NAJKoRZYSTNlEJSZEJ oFERTY.

Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do
udzielenia zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty
najkorzystniejszej na warunkach określonych w ogłoszeniu i przekaże oświadczenie o przyjęciu
oferty wybranemu wykonawcy zamówienia.

Vlll. Uwagi

].. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

- odstąpienia od procedury zapytania ofertowego bez podania przyczyn, 7 tego tytułu nie
przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego,

- nieudzielania odpowiedzi oferentom, których oferta nie zostanie uznana za najkorzystniejszą,

- nierozpatrywania ofert otrzymanych po terminie,

- zawarcia umowy tylko z wybranym Wykonawcą.
ż. Zamawiający n ie dop uszcza m ożl iwości składa n ia ofe rt częściowych.
3. Wykonawca związany będzie złożonąofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert,
lX. Klauzula RODO

Zgodnie z art. ].3 ust. 1 i2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)20161679 zdnia27
kwietnia 201,6 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywv 95la6lwE (ogólne



rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 zO4,05.2OL6, str, 1), dalej,,RODO", informuję,
że:

. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Zakład Poprawczy,
ul. Długa !0,27-4OO Ostrowiec Świętokrzyski;
r lnspektorem ochrony danych osobowych w Zakładzie Poprawczym jest:
Centrum Zabezpieczenia lnformacji Sp. z o. o. ,
u l. Wa pie n n ikowa 2/ 4, 25-1,L2 Kielce, e-mail : iod @czi24. pl, tel. 41 3005599

' Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;

l Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. ]. ustawy
zdnia].].września2Ot9 r.-Prawozamówieńpublicznych(Dz.U.z2O2Lr.Poz.II29zpóźn.
zm,);

. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art.78 ust. ]. ustawy Pzp, przez
okres
4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia lub na okres
przechowywania tych danych zgodnie z wytycznymi o dofinansowania z środków UE;

r Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z
udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania
określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

l W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

r 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 zzastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. ]_8 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;

l Nie przysługuje Pani/Panu:
w związku z art. L7 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.6ust.llit.cRODO.
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy
w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz
jego załączników.

** 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.

ToR
Go

7/r/, es- Mikos

|)

ZirŃł_t,I :I

data, podpis Zamawiającego


