Cieszyn, 05.06.2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1.OU.2020
dotyczące wyłonienia wykonawcy robót adaptacyjnych
dla "PUBLISHER-INNOWACJE" Emilia Gibiec
w ramach projektu pn. „Odyseja umysłów – nowy oddział w Przedszkolu Zajączek” współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata
2014–2020, Oś Priorytetowa XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.1. Ograniczenie
przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji
elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie: 11.1.3. Wzrost upowszechnienia
wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkurs
Zamawiający jest podmiotem, który nie jest zobowiązany do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.). W związku z tym, że
niniejsze zamówienie jest finansowane ze środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego 2014–2020 postępowanie toczy się w oparciu Wytyczne w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020 (wersja z dnia 22 sierpnia 2019 r.) i inne
aktualnie obowiązujące w sposób zapewniający przejrzystość oraz zachowanie uczciwej konkurencji i
równego traktowania Wykonawców. Postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia
29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.
ZAMAWIAJĄCY
1. Nazwa i adres Zamawiającego
"PUBLISHER-INNOWACJE" Emilia Gibiec
ul. Ustrońska 24
43-440 Goleszów
PRZEDMIOT ZAPYTANIA OFERTOWEGO
2. Rodzaj zamówienia
Roboty adaptacyjne
3. Określenie przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac adaptacyjnych niezbędnych do funkcjonowania nowego
oddziału przedszkola Zajączek przy ul. Głównej 14 w Hażlachu dla "PUBLISHER-INNOWACJE" Emilia
Gibiec, ul. Ustrońska 24, 43-440 Goleszów.
4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
45000000-7 Roboty budowlane
45040000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlach
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
5. Opis przedmiotu zamówienia
Modernizacja będzie dotyczyła:
a) wymiany stolarki okiennej,
b) przebudowy wewnętrznych otworów drzwiowych,
c) robót malarskich,
d) rozebrania podłóg i posadzek,
e) wykonania tynków i okładzin wewnętrznych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w Załączniku nr 1 do niniejszego zapytania
ofertowego. Dokumentacja techniczna dostępna jest do wglądu dla oferentów w siedzibie
Wnioskodawcy – ul. Księdza Ignacego Świeżego 8, 43-400 Cieszyn.
6. Zasady prowadzenia prac
Prace należy wykonywać pod stałym nadzorem i w sposób niezagrażający osobom przebywającym
w budynku. Zamawiający wymaga prowadzenia prac zgodnie z zasadami poszanowania społecznego.
Obowiązkiem Wykonawcy będzie zabezpieczenie miejsca, gdzie będą wykonywane prace w taki sposób,
aby ograniczyć do minimum przedostawanie się szkodliwych oparów oraz możliwości zabrudzeń.
Transport elementów musi być prowadzony w sposób niepowodujący dodatkowych zniszczeń płyt
posadzkowych i ścian. Zamawiający nie gwarantuje pomieszczeń magazynowych ani socjalnych dla
potrzeb Wykonawcy. Zamawiający wymaga sukcesywnego wywożenia na wysypisko materiałów
z prowadzonych prac.
7. Oferty częściowe:
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Zamówienie składa się z następujących
części, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania:
a) Część A – Adaptacja pomieszczeń – wymiana stolarki okiennej,
b) Część B – Adaptacja pomieszczeń – przebudowa wewnętrznych otworów drzwiowych,
c) Część C – Adaptacja pomieszczeń – roboty malarskie,
d) Część D – Adaptacja pomieszczeń – rozebranie podłóg i posadzek,
e) Część E – Adaptacja pomieszczeń – wykonanie tynków i okładzin wewnętrznych.
8. Termin realizacji zamówienia: od podpisania umowy do 28.08.2020 r.
Czas trwania zamówienia może ulec wydłużeniu wyłącznie za zgodą Zamawiającego, w sytuacji
wystąpienia okoliczności wymienionych w pkt. 17.
9. Miejsce realizacji zamówienia: Miejsce wskazane przez Zamawiającego tj. przedszkole „Zajączek”,
ul. Główna 14, 43-419 Hażlach.
10. Kryteria oceny ofert:
a) Cena – 100%
Zasady oceny kryterium „Cena” – oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbę
punktów wynikającą z działania:
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛ż𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠
𝑥𝑥 100%
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏

Do oceny ofert będzie brana pod uwagę pozycja „cena brutto” z oferty Wykonawcy.
Każda część zamówienia oceniana będzie oddzielnie. Zamawiający wybierze ofertę o największej liczbie
sumy punktów z kryteriów.
Ponadto Zamawiający przy dokonywaniu wyboru Wykonawcy będzie kierował się elementarnymi
zasadami udzielania zamówień, obowiązującymi na wspólnotowym jednolitym rynku europejskim, m.in.:
− zasadą przejrzystości i jawności prowadzonego postępowania,
− zasadą ochrony uczciwej konkurencji,
− zasadą swobody przepływu kapitału, towarów, dóbr i usług,
− zasadą niedyskryminacji i równego traktowania Wykonawców,
− zasadom zapobiegania konfliktom interesów.
Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana Oferta, która otrzyma największą liczbę punktów w oparciu
o powyższe kryteria. W przypadku, gdy liczba punktów kilku ofert będzie równa, Zamawiający wybierze
ofertę z niższą ceną. W przypadku, gdy najkorzystniejsze oferty okażą się równoważne cenowo,
Zamawiający zwróci się do Oferentów o przedstawienie dodatkowych ofert we wskazanym terminie.
11. Wzór umowy lub istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy z Wykonawcą
zamówienia: Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
12. Sposób składania ofert: Oferty należy składać w terminie określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym:
a) pisemnie
b) drogą elektroniczną na adres innowacje@odz.edu.pl
13. Sposób przygotowania oferty:
a) forma pisemna:
Ofertę sporządzoną w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze lub nieścieralnym
atramentem, należy umieścić w zamkniętej kopercie opisanej:
nazwa i adres Zamawiającego, nazwa i adres oferenta, napis:
„Roboty adaptacyjne w ramach projektu Odyseja umysłów – nowy oddział w Przedszkolu Zajączek”
b) forma elektroniczna:
Ofertą w formie elektronicznej jest oferta złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej. Oferta
elektroniczna winna być przygotowana tak jak oferta składana w formie pisemnej – tj. komplet
zeskanowanych dokumentów wymaganych w pkt. 14, spełniających wszelkie wymagania formalnoprawne, tj. np. pieczęcie, podpisy należy przesłać na adres e-mailowy: innowacje@odz.edu.pl. W tytule
maila powinna znaleźć się informacja o tym, że mail zawiera ofertę na niniejsze zapytanie ofertowe nr
1.OU.2020. Jednocześnie Zamawiający, w przypadku wybrania Oferty jako najkorzystniejszej, wymaga
przedłożenia kompletu oryginalnych dokumentów (przesłanych wcześniej drogą elektroniczną) do biura
projektu w terminie do 7 dni od dnia ogłoszenia wyników.
14. Kompletna oferta musi zawierać:
a) Formularz ofertowy wraz z wykazem doświadczenia oraz stosownymi oświadczeniami, sporządzony
według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego;
b) Akceptację warunków umownych w załączonym wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 3;

c) Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych, sporządzone według wzoru
stanowiącego załącznik nr 4 do zapytania ofertowego;
d) Oświadczenie sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do zapytania ofertowego;
e) Stosowne pełnomocnictwo – w przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba działająca w imieniu
Wykonawcy lub gdy ofertę podpisuje pełnomocnik osoby fizycznej;
f) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument
ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zapytania ofertowego;
g) W przypadku konsorcjum dokumenty potwierdzające istnienie konsorcjum – umowa konsorcjum;
Oferta powinna być jednoznaczna, tzn. sporządzona bez dopisków, opcji i wariantów.
Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. W przypadku składania dokumentów w językach
obcych wymagane jest ich tłumaczenie na język polski. Tłumaczenie musi zostać podpisane przez
osobę dokonującą tłumaczenia. Zamawiający nie wymaga tłumaczeń przysięgłych.
Językiem kontaktów Zamawiającego z Oferentami jest język polski.
Niezłożenie wyżej wymienionych dokumentów lub złożenie w takiej formie, z której nie będzie
jednoznacznie wynikało spełnienie w/w warunków będzie skutkowało odrzuceniem Oferty
Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza możliwość uzupełniania dokumentów tylko w przypadku:
− oczywistych omyłek pisarskich,
− oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek.
Zamawiający oświadcza, że dokumenty objęte tajemnicą przedsiębiorstwa złożone przez Oferentów
nie będą udostępniane innym Uczestnikom postępowania, a dane osobowe zawarte w ofertach będą
wykorzystywane dla potrzeb niezbędnych do procesu oceny ofert i realizacji dostawy objętej
zapytaniem ofertowym.
Zamawiający informuje że:
a) Oferenci mogą zapoznać się z treścią złożonych Ofert, z zastrzeżeniem konieczności zachowania
przepisów dotyczących ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa,
b) Oferenci mogą przed upływem terminu przesyłania ofert wycofać lub zmienić swoją ofertę,
c) Zamawiający w toku badania i oceny oferty może zażądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących
złożonych ofert.
d) Oferent ma prawo złożyć wyłącznie jedną ofertę.
15. Miejsce i termin składania ofert (termin składania ofert jest to data i godzina otrzymania oferty przez
Zamawiającego):
Termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć do dnia 22.06.2020 do godz. 9:00.
Miejsce składania ofert pisemnych:
Oferty należy złożyć: "PUBLISHER-INNOWACJE" Emilia Gibiec, ul. Księdza Ignacego Świeżego 8, 43-400
Cieszyn.
Miejsce składania ofert w wersji elektronicznej:
Oferty w wersji elektronicznej należy wysłać na e-mail: innowacje@odz.edu.pl.
16. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału
w postępowaniu:

a) Oświadcza, iż:
− są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym,
− posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia,
− posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także
pracowników zdolnych do wykonania zamówienia,
− nie zalegają z uiszczeniem należnych opłat na rzecz: Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu
Skarbowego; stosownie dla wykonawcy,
− nie są prawomocnie skazani za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi
gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego,
przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
− nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1.
pkt 12–23 i ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164),
− zapoznali się z warunkami niniejszego zapytania i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń oraz
zdobyli konieczne informacje do przygotowania oferty,
− usługi, zaoferowane w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, spełniają wszystkie wymagania
przedstawione w zapytaniu ofertowym,
− w przypadku uznania ich oferty za najkorzystniejszą zobowiązują się do podpisania umowy
w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego,
− podana cena obejmuje wszystkie koszty, jakie poniesie Zamawiający z tytułu realizacji
zamówienia.
Zamawiający nie stawia w tym zakresie warunków szczegółowych.
Należy wypełnić Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.
Ocena warunku wg formuły: spełnia – nie spełnia.
b) Nie są powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
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 przeprowadzeniem procedury wyboru
Wykonawcy a Wykonawcą polegające w szczególności na:
− uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
− posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa;
− pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
− 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.
Zamawiający nie stawia w tym zakresie warunku szczegółowego.
Należy wypełnić Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego.
Ocena warunku wg formuły: spełnia – nie spełnia.
c) Posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia – Wykonawca jest
zobowiązany wykazać, że w okresie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował należycie co najmniej
jedną robotę adaptacyjną o podobnym zakresie i wartości minimalnej netto:
− Dla części A – 9 000,00 zł
− Dla części B – 7 000,00 zł
− Dla części C – 14 000,00 zł
− Dla części D – 25 000,00 zł
− Dla części E – 3 000,00 zł

Należy wypełnić tabelę w Załączniku nr 2 do Zapytania ofertowego.
Ocena warunku wg formuły: spełnia – nie spełnia.
UWAGA:
Wykonawca musi spełniać wszystkie wyżej wymienione warunki udziału w postępowaniu, które oceniane
są zerojedynkowo (według formuły: spełnia – nie spełnia). Niespełnienie któregokolwiek z ww. warunków
udziału w postępowaniu (tj. punkt 16 podpunkt a, b lub c) będzie skutkowało odrzuceniem oferty.
Wszystkie załączniki należy wypełnić tak, by jednoznacznie wskazywały na spełnianie opisanych warunków
udziału w postępowaniu. Oferty, które nie spełnią tego wymagania, zostaną odrzucone.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do możliwości potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę wszystkich
warunków wymaganych w zapytaniu ofertowym lub do udzielenia dodatkowych wyjaśnień.
Zamawiający będzie oceniał wyłącznie oferty Wykonawców spełniających wszystkie powyższe warunki
udziału w postępowaniu oraz złożone w terminie określonym w pkt. 8.
17. Inne istotne postanowienia:
a) Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Zamówienie składa się z
następujących części:
− Część A – Adaptacja pomieszczeń – wymiana stolarki okiennej,
− Część B – Adaptacja pomieszczeń – przebudowa wewnętrznych otworów drzwiowych,
− Część C – Adaptacja pomieszczeń – roboty malarskie,
− Część D – Adaptacja pomieszczeń – rozebranie podłóg i posadzek,
− Część E – Adaptacja pomieszczeń – wykonanie tynków i okładzin wewnętrznych.
b) Niniejsze zapytanie oraz określone w nim warunki mogą być przez Zamawiającego zmienione lub
odwołane bez podania przyczyny, w szczególności jeśli wartość ofert przekraczać będzie założony
budżet projektu.
c) Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty niezwłocznie powiadomi o tym fakcie mailowo lub
telefonicznie.
d) Zamawiający informuje, że obok formy pisemnej dopuszcza porozumiewanie się z Wykonawcami za
pomocą poczty elektronicznej.
e) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści umowy w zakresie:
− Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy spowodowane w szczególności:
• wystąpieniem klęski żywiołowej,
• wstrzymaniem prac przez Zamawiającego,
• koniecznością wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, które ze względu na zasady
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej wymagają dodatkowego czasu ponad termin
wynikający z umowy.
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z ww. okoliczności termin wykonania umowy może ulec
odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w
sposób należyty, nie dłużej jednak niż okres trwania tych okoliczności,
− Zmiany sposobu rozliczania umowy lub zmiany dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na
skutek zmian w zawartej przez Zamawiającego umowie o dofinansowanie projektu lub w
wytycznych dotyczących realizacji projektu.

Rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku
wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający
zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca
poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami.
− Zmiany sposobu spełnienia świadczenia:
• Zmiany technologiczne, w szczególności w wyniku na:
o niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji
projektowej spowodowane zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych
materiałów lub urządzeń,
o pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji lub o wyższych
parametrach użytkowych, które lepiej będą zaspokajać potrzeby Zamawiającego, w tym
pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy
o pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na
zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również
kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,
o konieczność zrealizowania projektu przy zastosowania innych rozwiązań technicznych/
technologicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji projektowej, w
sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,
o odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne lub warunki
terenowe skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy
dotychczasowych założeniach technologicznych lub materiałowych,
• Konieczność wykonania robót zamiennych, z uwagi na wymogi sztuki budowlanej i wiedzy
technicznej.
• Konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub
materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa.
2. Wszystkie postanowienia określone w punktach poprzedzających stanowią katalog zmian, na które
Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej
zgody.
3. Nie stanowią zmiany umowy:
− zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr
rachunku bankowego, zmiana dokumentów potwierdzających uregulowanie płatności wobec
podwykonawcy),
− zmiana danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między stronami.
−

18. Wadium/Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
Nie przewiduje się.
19. Zaliczki/płatność częściowa
Zamawiający dla każdej części zamówienia dopuszcza udzielenie jednej płatności częściowej w wysokości
nie mniejszej niż 30% wartości danej części oraz jednej płatności końcowej w wysokości pozostałej
wartości danej części.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
20. Osoby do kontaktu

Osobą wyznaczoną do kontaktu oraz udzielającą informacji na temat wypełniania dokumentów
jest Emilia Gibiec, tel. 33 852 77 07; e-mail: innowacje@odz.edu.pl.
21. Termin związania Ofertą
Termin związania Ofertą wynosi 30 dni kalendarzowych począwszy od upływu terminu składania ofert
wskazanego w pkt. 15.
22. Termin publikacji oceny nadesłanych ofert
Oferty zostaną ocenione do dnia 29 czerwca 2020 r.
23. Zawarcie umowy
W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym lub będzie
uchylał się od podpisania umowy w terminie 7 dni od daty określonej przez Zamawiającego, możliwe jest
podpisanie umowy z kolejnym Wykonawcą, który w zapytaniu ofertowym uzyskał kolejną najwyższą
liczbę punktów, o ile wartość zamówienia nie przekroczy kwoty, którą Zamawiający ma przewidzianą na
sfinalizowanie tego zadania w budżecie projektu.
W przypadku gdy osoba podpisująca ofertę, nie jest upoważniona do zaciągania zobowiązań/składania
ofert w imieniu Wykonawcy, należy dołączyć właściwe pełnomocnictwo.
24. Zmiany zapytania ofertowego
Zapytanie ofertowe może zostać zmienione przed upływem terminu składania ofert, przewidzianym
w zapytaniu ofertowym. W takim przypadku Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas
niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych
zmian.
25. Odrzucenie oferty
Zamawiający może odrzucić ofertę, jeżeli:
a) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego;
b) została złożona po terminie składania ofert;
c) nie zawiera wszystkich wymaganych przez Zamawiającego dokumentów lub oświadczeń.
26. Zamówienia uzupełniające
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających.
27. Zamówienia dodatkowe
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień dodatkowych.
UWAGA:
Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów, norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów
odniesienia, powołane w opisie przedmiotu odniesienia służą jedynie określeniu pożądanego standardu
wykonania i określeniu właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji i projektowej
oraz audycie energetycznym dla danych rozwiązań celem osiągnięcia zakładanych parametrów
efektywności energetycznej. Dopuszcza się rozwiązania równoważne, zamienne (w oparciu np. na
produktach innych producentów) pod warunkiem:
− spełnienia tych samych właściwości technicznych oraz estetycznych,
− przedstawienia równoważnych, zamiennych rozwiązań (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania),
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

ZAŁĄCZNIKI
Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 3 – Wzór umowy
Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych
Załącznik nr 5 – Oświadczenie

ZAŁĄCZNIK NR 1

Opis przedmiotu zamówienia – część A
Lp.

Podstawa
45421000-4

Spec.
techn.

1

KNR 4-01
0354-05

B 01.01

2

KNR 4-01
0354-04

B 01.01

3
4
5

KNR 4-01
0354-11
KNR 4-01
0354-12
KNR 4-01
0106-04

B 01.01
B 01.01
B 01.01

6

KNR 4-01
108-11

B 01.01

7

KNR 4-01
0108-12

B 01.01

8

KNR-W 2-02
1018-03

B 01.04

9

KNR-W 2-02
1018-03

B 01.04

10

KNR-W 2-02
1018-04

B 01.04

11

KNR-W 2-02
1018-04

B 01.04

12
13
14
15
16

KNR-W 2-02
0135-01
KNR-W 2-02
0135-01
KNR-W 2-02
0135-01
KNR 2-02
0923-04
NNRNKB 202
0541-02

B 01.04
B 01.04
B 01.04
B 01.02
B 01.02

Opis i wyliczenia

Wielkość J.m.

Część A – Wymiana stolarki okiennej

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni
ponad 2 m2
Krotność = 2
1,00 * 2,00 * 2 + 1,15 * 2,00 * 2
Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni
do 2 m2
Krotność = 2
Wykucie z muru podokienników zewnętrznych
1,00 + 1,05 * 3 + 1,20 * 2
Wykucie z muru podokienników wewnętrzne
poz.3
Usunięcie z parteru budynku gruzu
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi na odl. do 1 km (wywóz gruzu +
opłata za składowisko odpadów)
poz.5
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi - następne 9 km
Krotność = 9
poz.5
Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o
powierzchni 1.0-1.5 m2 - wym. 95x150 cm
0,95 * 1,50
Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o
powierzchni 1.0-1.5 m2 - wym. 100x150 cm
1,00 * 1,50
Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o
powierzchni ponad 1.5 m2 - wym. 100x200 cm
1,00 * 2,00 * 2
Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o
powierzchni ponad 1.5 m2 - wym. 115x200 cm
1,15 * 2,00 * 2
Obsadzenie podokienników wewnętrznych PVC
długości 1,00 m
Obsadzenie podokienników wewnętrznych PVC
długości 1,05 m
Obsadzenie podokienników wewnętrznych PVC
długości 1,20 m
Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy
0,25 * (0,95 + 1,00 * 3 + 1,15 * 2)
Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w
rozwinięciu ponad 25 cm + zaślepki boczne pvc parapety okienne
0,40 * (1,00 + 1,05 * 3 + 1,20 * 2) * 1,1

8,6

m2

2

szt.

6,55

m

6,55

m

0,741

m3

0,741

m3

0,741

m3

1,425

m2

1,5

m2

4

m2

4,6

m2

1

szt.

3

szt.

2

szt.

1,563

m2

2,882

m2

17

KNR-W 2-02
0129-05

B 01.02

18

KNR-W 2-02
0129-01

B 02.04

19

KNR 4-01
0705-01

B 02.04

20

KNR 4-01
0708-02

B 02.04

21

KNR 4-01
0708-04

B 02.04

Okładanie (szpałdowanie) belek żelbetowych lub
stalowych cegłami grubości 1/4 cegły
0,20 * (1,00 + 1,05 * 3 + 1,20 * 2)
Okładanie (szpałdowanie) ścian i słupów żelbetowych
lub stalowych cegłami grubości 1/4 cegły
2,00 * 4 * 0,20
Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o
szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z
betonu pokrywającego bruzdy uprzednio
zamurowanych cegłami lub dachówkami
1,10 + 1,20 * 3 + 1,30 * 2
Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z
zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach
szerokości do 25 cm
0,95 + 1,50 * 2 + 1,00 + 1,50 * 2 + 1,00 * 2 + 2,00 * 2
* 2 + 1,15 * 2 + 2,00 * 2 * 2
Wykonanie tynków zwykłych zewnętrznych kat. III z
zaprawy cementowej na ościeżach szerokości do 15
cm
0,15 * poz.20

1,31

m2

1,6

m2

7,3

m

28,25

m

4,238

m

Opis przedmiotu zamówienia – część B
Lp.

Podstawa
45421000-4

Spec.
techn.

22

KNR 4-01
0313-02

B 01.01

23

KNR 4-01
0313-03

B 01.01

24

KNR 4-01
0329-05

25

KNR 4-01
0106-04

B 01.01

26

KNR 4-04
1103-01

B 01.01

27

KNR 4-04
1103-04

B 01.01

28

KNR 4-04
1103-05

B 01.01

29

B 01.01

30

ZKNR C-2
0702-03

B 04.02

31

ZKNR C-2
0702-04

B 04.02

32

KNR 4-01
0313-04

B 04.02

33

KNR 4-06
0101-01

Opis i wyliczenia

Wielkość J.m.

Część B – Przebudowa wewnętrznych otworów drzwiowych
Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł
- wykucie bruzd dla belek
0,50 * 1,80 * 0,25 * 2 + 0,50 * 1,50 * 0,25
Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł
- wykucie gniazd dla belek - pod podlewki
poz.30 * 0,10
Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości
ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów
drzwiowych
0,50 * 1,30 * 2,05 + 0,50 * 1,00 * 2,05 + (1,30 - 1,00) *
2,05 * 0,36
Usunięcie z budynku gruzu i materiałów z rozbiórki
poz.22 + poz.23 + poz.24
Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze
na zmianę roboczą przez 3 samochody
samowyładowcze
poz.25
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy
mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem samowyładowczym na odległość 1 km
poz.26
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy
mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy
następny rozpoczęty 1 km
Krotność = 9
poz.26
Opłata - zgodnie z Obwieszczeniem Ministra
Środowiska w sprawie wysokości stawek opłat za
korzystanie ze środowiska w danym roku - 17 01 01 gruz zmieszany
poz.26 * 1,8
Wykonanie podlewek betonowych o gr. 50 mm
0,50 * 0,25 * 2 * 2 + 0,38 * 0,25 * 2
Wykonanie podlewek betonowych - dodatek za każdy
1 mm ponad 50 do 100 mm grubości
Krotność = 50
poz.30
Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł
- dostarczenie i obsadzenie belek stalowych IPN 160
mm+ RO17,2/2 + śruby M12 do skręcenia belek +
podbicie betonem nad elementem stalowym
1,80 * 3 + 1,80 * 2 + 1,50 * 3
Wiercenie otworów o śr. do 16 mm i głębokości 10
mm - otwory w belkach stalowych
8*3

0,638

m3

0,069

m3

2,579

m3

3,286

m3

3,286

m3

3,286

m3

3,286

m3

5,915

t

0,69

m2

0,69

m2

13,5

m

24

szt.

34

KNR 4-01
0313-06

B 04.02

35

KNR 2-02
0123-06

B 01.02

36

KNR 2-02
0123-05

B 01.02

37

KNR 7-12
0109-01

B 04.02

38

KNR 7-12
0205-01

B 04.02

39

KNR-W 4-01
0703-02

B 04.02

40

KNR-W 4-01
0704-01

B 04.02

41

KNR 4-01
0422-02

B 01.01

42

KNR 4-01
0422-06

B 01.01

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł
- obmurowanie końców belek stalowych do I NP 180
mm - jako oddzielna robota
Okładanie (szpałdowanie) belek żelbetowych lub
stalowych cegłami grubości 1/2 ceg.
0,50 * 1,80 + 0,50 * 1,50 + 0,36 * 1,80
Okładanie (szpałdowanie) belek żelbetowych lub
stalowych cegłami grubości 1/4 ceg.
poz.35
Czyszczenie strumieniowo ścierne do drugiego
stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan
wyjściowy powierzchni A)
(0,065 * 4 + 0,16 * 2) * 13,50
Malowanie pędzlem farbami do gruntowania
epoksydowymi konstrukcji pełnościennych
poz.37
Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągnionej na
belkach stalowych
(0,55 + 0,27) * 2 * 1,1 * 4,00
Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na belkach
stalowych zaprawą cementową
poz.39
Podstemplowania zagrożonych stropów bez
deskowania
2,50 * 2 * 2
Rozebranie podstemplowania zagrożonych stropów
bez deskowania
poz.41

16

szt.

2,298

m2

2,298

m2

7,83

m2

7,83

m2

7,216

m2

7,216

m2

10

m

10

m

Opis przedmiotu zamówienia – część C
Lp.

Podstawa

6

45410000-4

69

KNR 4-01
0716-02

Spec.
techn.

B 02.04

Opis i wyliczenia

Wielkość J.m.

Część C – Tynki i okładziny wewnętrzne

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie
na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i
pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o
powierzchni podłogi ponad 5 m2
poz.65

186,762

m2

Opis przedmiotu zamówienia – część D
Spec.
techn.

Lp.

Podstawa

7

45442100-8

73

KNR AT-02
2057-01

B 02.04

74

KNR 2-02
0815-01

B 02.04

75

KNR 2-02
1505-05

B 03.04

76

KNR 2-02
1505-06

B 03.04

77

NNRNKB 202
1134-02

B 03.04

78

KNR 2-02
0815-04

B 02.04

79

KNR 2-02
1505-03

B 03.04

80

KNR 2-02
1505-04

B 03.04

Opis i wyliczenia

Wielkość J.m.

Część D – Roboty malarskie

Przyklejenie narożników ochronnych na narożach
3,08 * 4 + 1,00 * 3 + 2,05 * 2 * 3 + 1,30 * 2 + 2,05 *
2 * 2 + 0,95 + 1,50 * 2 + 1,00 + 1,50 * 2 + 1,00 * 2 +
2,00 * 2 * 2 + 1,15 * 2 + 2,00 * 2 * 2
Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na
okładzinach z płyt gipsowych
poz.77
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych
spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
poz.47 * 2 + poz.48 * 2 + poz.50 + poz.51 + poz.61 +
poz.63 + poz.52 * 2
=-(2,57 + 1,05 + 0,25 * 2) * 2,05
Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych
szpachlowanych z gruntowaniem - dodatek za
dalsze malowanie
poz.75
Gruntowanie podłoży preparatami wzmacniającymi
- powierzchnie pionowe i sufitowe
poz.69
13,325 - (2,57 + 1,05 + 0,25 * 2) * 2,05
Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na
ścianach
poz.77
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z
gruntowaniem
poz.77
Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem
- dodatek za dalsze malowanie
poz.79

66,67

m

191,641

m2

108,628

m2

100,182

m2

186,762

m2

191,641

m2

191,641

m2

191,641

m2

Opis przedmiotu zamówienia – część E
Lp.

Podstawa

8

45432000-4

81
82
83
84

KNR 4-01
0818-05
KNR 4-01
0428-03
KNR 4-01
0428-04

KNR 4-01
0609-03

Spec.
techn.
B 01.01
B 01.01
B 01.01

Opis i wyliczenia

Wielkość J.m.

Część E – Podłogi i posadzki

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
poz.91
Rozebranie podłóg białych na wpust
poz.91
Rozebranie legarów
poz.81 / 0,6
Rozebranie podsypki izolacyjnej z tłucznia ceglanego,
kruszywa keramzytowego albo gruzu z betonu
komórkowego grubości do 15 cm
poz.81

80,504

m2

80,504

m2

134,173

m

80,504

m2

ZAŁĄCZNIK NR 2
……….………….……………………
Miejscowość i data
…………………………………………………..
…………………………………………………..
Nazwa i adres Wykonawcy
…………………………………………………..
…………………………………………………..
Osoba do kontaktu, telefon, e-mail
FORMULARZ OFERTOWY
Do:
"PUBLISHER-INNOWACJE" Emilia Gibiec
ul. Ustrońska 24
43-440 leszów
Odpowiadając na Zapytanie ofertowe 1.OU.2020, dotyczące wyłonienia wykonawcy robót adaptacyjnych
dla "PUBLISHER-INNOWACJE" Emilia Gibiec w ramach projektu „Odyseja umysłów – nowy oddział
w Przedszkolu Zajączek” nr RPSL.11.01.03-24-0290/19, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z wymaganiami określonymi w Zapytaniu
oświadczam, że oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie, zgodnie z
wymogami opisu przedmiotu zamówienia za cenę:
Jednostka Wartość
Podatek
Wartość
L.p.
Przedmiot zamówienia
Ilość
miary
netto
VAT
brutto
1.
2.

Część A – Adaptacja pomieszczeń –
wymiana stolarki okiennej
Część B – Adaptacja pomieszczeń –
przebudowa wewnętrznych otworów
drzwiowych

1

usługa

1

usługa

3.

Część C – Adaptacja pomieszczeń – roboty
malarskie

1

usługa

4.

Część D – Adaptacja pomieszczeń –
rozebranie podłóg i posadzek

1

usługa

5.

Część E – Adaptacja pomieszczeń –
wykonanie tynków i okładzin wewnętrznych

1

usługa

Całkowity koszt/cena oferty brutto: …………………………..............................,
Słownie: ……………………………………………………………………………………………………

..........................................................
Miejscowość i data

...............................................................
Podpis i pieczątka osoby upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
Oświadczam, że:
1. Jestem uprawniony do występowania w obrocie prawnym.
2. Posiadam uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia.
3. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników
zdolnych do wykonania zamówienia.
4. Nie zalegam z uiszczeniem należnych opłat na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędu
Skarbowego (stosownie dla Wykonawcy).
5. Nie jestem prawomocnie skazany za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi
gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego,
przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.
6. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1. pkt 12–
23 i ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164).
7. Zapoznałem się z warunkami niniejszego zapytania i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń oraz
zdobyłem konieczne informacje do przygotowania oferty.
8. Usługi, zaoferowane w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, spełniają wszystkie wymagania
przedstawione w zapytaniu ofertowym.
9. W przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję się do podpisania umowy w terminie
i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
10. Podana cena obejmuje wszystkie koszty, jakie poniesie Zamawiający z tytułu realizacji zamówienia.

..........................................................
Miejscowość i data

...............................................................
Podpis i pieczątka osoby upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy

WYKAZ DOŚWIADCZENIA WYKONAWCY
Opis zrealizowanych zamówień o charakterze i zakresie podobnym
do niniejszego zamówienia wraz z podaniem nazwy zamawiającego
i terminu zrealizowanych zamówień

Wartość zamówienia

Nazwa zamawiającego: …………………………………………………………….....…….
Termin zrealizowanych zamówień: …………………………………………………….

…………………………….…..

Nazwa zamawiającego: …………………………………………………………….....…….
Termin zrealizowanych zamówień: …………………………………………………….

…………………………….…..

Nazwa zamawiającego: …………………………………………………………….....…….
Termin zrealizowanych zamówień: …………………………………………………….

…………………………….…..

Nazwa zamawiającego: …………………………………………………………….....…….
Termin zrealizowanych zamówień: …………………………………………………….

…………………………….…..

Nazwa zamawiającego: …………………………………………………………….....…….
Termin zrealizowanych zamówień: …………………………………………………….

..........................................................
Miejscowość i data

…………………………….…..

...............................................................
Podpis i pieczątka osoby upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 3
WZÓR UMOWY NR _____________
Zawarta w dniu _________ r. w Cieszynie pomiędzy:

"PUBLISHER-INNOWACJE" Emilia Gibiec z siedzibą w Goleszowie (43-440), ul. Ustrońska 24,
(REGON: 072386035, NIP: 5481500025), reprezentowanym przez: Emilię Gibiec – Właścicielkę, zwaną
w dalszej części umowy Zamawiającym
a
_______________________________________________________________________________
zwanym dalej „Wykonawcą”, zaś wspólnie dalej „Stronami”

§1. TRYB POSTĘPOWANIA
Postępowanie o udzielenie zamówienia w oparciu o „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w
ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu
Spójności na lata 2014–2020” Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju (wersja z dnia 22 sierpnia 2019 r.).
Postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamówień publicznych.
§2. PRZEDMIOT UMOWY
1.

2.
3.

4.

Przedmiotem umowy jest wykonanie prac adaptacyjnych niezbędnych do funkcjonowania nowych
miejsc przedszkolnych w ramach projektu „Odyseja umysłów – nowy oddział w Przedszkolu Zajączek”
przy ul. Głównej 14, 43-419 Hażlach, tj.:
a) Część A – Adaptacja pomieszczeń – wymiana stolarki okiennej,
b) Część B – Adaptacja pomieszczeń – przebudowa wewnętrznych otworów drzwiowych,
c) Część C – Adaptacja pomieszczeń – roboty malarskie,
d) Część D – Adaptacja pomieszczeń – rozebranie podłóg i posadzek,
e) Część E – Adaptacja pomieszczeń – wykonanie tynków i okładzin wewnętrznych.
Szczegółowy zakres prac musi być zgodny z dokumentacją techniczną udostępnioną przez
Zamawiającego.
Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawiera załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiot niniejszej umowy realizowany jest w ramach projektu pn. „Odyseja umysłów – nowy
oddział w Przedszkolu Zajączek” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 (Europejski
Fundusz Społeczny); dla osi priorytetowej XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, dla działania
11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do
dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, dla poddziałanie 11.1.3.
Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkurs.
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z materiałów własnych. Użyte do
realizacji umowy materiały powinny być nowe i pozbawione wad, odpowiadać co do jakości
wymaganiom określonym w obowiązujących przepisach, tj. w szczególności: Ustawie z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.) oraz Ustawie z dnia 7 lipca

5.
6.

1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016r poz. 290 ze zm.). Na użyte do realizacji umowy materiały
Wykonawca obowiązany jest posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub
certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.
Wykonawca odpowiada za ewentualne uszkodzenia materiałów wymienionych w ust. 4 powstałe w
trakcie transportu i rozładunku.
Przedmiot umowy zostanie wykonany w zakresie zgodnym i w sposób zgodny z niniejszą umową i ofertą
Wykonawcy z dnia _______________ r. będącą integralną częścią niniejszej umowy.
§3. OSOBY UPRAWNIONE DO REPREZENTOWANIA STRON

1. Osobami uprawnionymi do reprezentowania Stron w trakcie realizacji umowy są:
a) po stronie Zamawiającego: Emilia Gibiec.
b) po stronie Wykonawcy: _______________________.
§4. TERMIN REALIZACJI UMOWY
1. Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie do dnia ___________________.
§5. CENA ORAZ WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Strony ustalają, że za wykonanie prac adaptacyjnych Zamawiający zapłaci wynagrodzenie ustalone
na podstawie oferty na kwotę
a) W części A – za wykonanie Adaptacji pomieszczeń – wymiany stolarki okiennej w wysokości
______________ zł brutto (słownie: _________________ brutto),
b) W części B – za wykonanie Adaptacji pomieszczeń – przebudowy wewnętrznych otworów
drzwiowych w wysokości ______________ zł brutto (słownie: _________________ brutto),
c) W części C – za wykonanie Adaptacji pomieszczeń – robót malarskich w wysokości ______________
zł brutto (słownie: _________________ brutto),
d) W części D – za wykonanie Adaptacji pomieszczeń – rozebrania podłóg i posadzek w wysokości
______________ zł brutto (słownie: _________________ brutto),
e) W części E – za wykonanie Adaptacji pomieszczeń – wykonania tynków i okładzin wewnętrznych w
wysokości ______________ zł brutto (słownie: _________________ brutto).
2. Wynagrodzenie określone w ust. 1, wynikające z oferty Wykonawcy jest ostateczne i obejmuje wszystkie
koszty jakie powstaną w związku z realizacją przedmiotu umowy, w szczególności wszelkie koszty
dostawy, w tym transportu i rozładunku, koszty serwisu gwarancyjnego, opłat celnych, podatkowych,
ubezpieczeniowych, wszelkie koszty opłat pośrednich oraz koszty podatku VAT.
3. Wynagrodzenie jest niezmienne do zakończenia umowy. Podstawą rozliczenia i wystawienia faktur
będzie podpisany bez zastrzeżeń (bez stwierdzenia wad) protokół odbioru.
4. Wynagrodzenie za wykonaną i odebraną dostawę zostanie wypłacone przelewem przez Zamawiającego
na konto Wykonawcy z zastrzeżeniem ust 1, pkt 1, lit. b) w terminie do 30 dni licząc od daty doręczenia
prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem odbioru z zastrzeżeniem ust. 7.
5. Zamawiający dla każdej części zamówienia dopuszcza udzielenie płatności częściowych nie mniejszych
niż 30% wartości danej części (maksymalnie 3 płatności częściowe dla każdej części zamówienia).
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
6. Wypłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, nastąpi nie wcześniej niż z momentem wpłynięcia na
konto Zamawiającego środków finansowych z Instytucji Zarządzającej przeznaczonych na pokrycie
wydatków związanych z realizacją projektu na etapie, na którym uczestniczył w nim Wykonawca.

7.
8.
9.
10.

Wykonawca oświadcza, że nie będzie występował z żadnymi roszczeniami w stosunku do Zamawiającego
z tytułu opóźnień w wypłacie wynagrodzenia na jego rzecz, a w szczególności o odsetki.
Załącznikiem do faktur będą wszelkie dokumenty odbiorowe (certyfikaty, gwarancje, itp.).
Strony postanawiają, że zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
Fakturę należy wystawić na płatnika: "PUBLISHER-INNOWACJE" Emilia Gibiec, ul. Ustrońska 24, 43-440
Goleszów, NIP: 5481500025.
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej i budżetu
państwa w ramach realizacji projektu pn. „Odyseja umysłów – nowy oddział w Przedszkolu Zajączek”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 (Europejski Fundusz Społeczny) Priorytet: XI. Wzmocnienie
potencjału edukacyjnego; Działanie: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz
zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i
średniego, Poddziałanie: 11.1.3. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej –
konkurs.
§6. ODBIÓR

1. Przedmiotem odbioru będzie dana część przedmiotu umowy.
2. Co najmniej dwa dni wcześniej Wykonawca zawiadomi Zamawiającego telefonicznie lub
za pośrednictwem faksu albo poczty elektronicznej e-mail o planowanym terminie zakończenia robót.
Wykonawca dokona czynności związanych z odbiorem przedmiotu umowy w dni robocze
u Zamawiającego w godzinach od 8:00 do 16:00.
3. Zamawiający dokona odbioru do 3 dni od dnia zakończenia robót. W dniu odbioru przedmiotu umowy,
w obecności upoważnionych przedstawicieli Stron, nastąpi jego sprawdzenie pod względem kompletności
i zgodności z ofertą Wykonawcy oraz umową, a następnie odbiór przedmiotu umowy potwierdzony
protokołem odbioru podpisanym przez Strony, po potwierdzeniu ilościowym przez Zamawiającego.
4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu w dniu odbioru przedmiotu umowy karty
gwarancyjne, wszelkie atesty, certyfikaty i deklaracje zgodności na elementy i materiały. Dokumenty
muszą być sporządzone w języku polskim.
5. Odpowiedzialność za szkody powstałe w trakcie transportu, rozładunku i uruchomienia przedmiotu
umowy ponosi Wykonawca.
6. W przypadku ujawnienia przy dokonywaniu czynności, o których mowa w ust. 3 jakichkolwiek wad, odbiór
przedmiotu umowy nastąpi dopiero po ich usunięciu przez Wykonawcę. Wykonawca usunie wady
w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
7. Z odbioru przedmiotu umowy zostanie sporządzony protokół odbioru, który podpisany przez Strony
stanowić będzie podstawę przyjęcia przez Zamawiającego faktury. Wykonawca wystawi jedną fakturę za
przedmiot umowy.
§7. RĘKOJMIA I GWARANCJA
1. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że przedmiot umowy zostanie mu przekazany w stanie
wolnym od jakichkolwiek wad tak prawnych jak i fizycznych oraz w ilości określonej niniejszą umową.
2. Zamawiający zobowiązany jest przystąpić do czynności odbiorowych przedmiotu umowy niezwłocznie
po zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia realizacji tego przedmiotu.
3. Wszelkie dostrzeżone wady w realizowanym czy też w zrealizowanym przedmiocie umowy Zamawiający
zobowiązany jest zgłosić Wykonawcy niezwłocznie po ich wykryciu, przy czym nie później niż w ciągu 30
dni od daty ich wykrycia, jednak nie później niż przed upływem terminu rękojmi i/lub gwarancji.

4. Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy Zamawiający
wykonywać może uprawnienia z tytułu gwarancji. Stosowny dokument gwarancji zostanie
Zamawiającemu wydany przez Wykonawcę nie później niż w dniu odbioru przedmiotu umowy.
5. Podstawą rozpatrzenia reklamacji jest zgłoszenie reklamacyjne zawierające dokładny opis wady wraz
z dokumentacją zdjęciową.
6. Wady ujawnione w terminie rękojmi lub gwarancji usuwane będą bezpłatnie (dotyczy wszystkich
materiałów, części i czynności podjętych w związku z usunięciem wady), w terminach ustalonych
każdorazowo przez Strony umowy. Jeżeli Strony nie ustaliły terminu usuwania wad wynosić on będzie
14 dni roboczych od daty zgłoszenia wady.
7. Jeżeli wady usunąć się nie da, albo Wykonawca nie usunie wady w terminie, o którym mowa w ust. 6,
albo po usunięciu wady przedmiot nadal wykazuje wady Zamawiający może:
a) żądać bezpłatnej wymiany przedmiotu umowy na nowy wolny od wad odpowiadającym
parametrom technicznym przedmiotu wadliwego,
b) żądać obniżenia ceny w odpowiednim stosunku,
c) odstąpić od umowy bez względu na charakter i rozmiar wady.
8. W przypadku wymiany przedmiotu umowy termin gwarancji rozpoczyna się w dacie podpisania
protokołu odbioru.
9. W przypadku, gdy naprawa sprzętu nie jest możliwa w ciągu 14 dni roboczych, termin naprawy wynosi
do 2 miesięcy od daty zgłoszenia wady. Wykonawca zobowiązuje się w terminie do 7 dni roboczych do
dostarczenia na okres naprawy (po upływie 14 dni roboczych) sprzętu zastępczego o parametrach nie
gorszych lub lepszych od sprzętu serwisowanego.
10. Wykonawca w terminie do 14 dni od otrzymania zgłoszenia poinformuje pisemnie Zamawiającego o
uznaniu, bądź nie uznaniu zasadności zgłoszenia, w przypadku uznania reklamacji wskazany zostanie
również termin usunięcia reklamacji, nie dłuższy jednak niż 14 dni roboczych.
11. Strony zgodnie ustalają, zgłoszenie jakichkolwiek roszczeń z tytułu rękojmi i/lub gwarancji nie może
stanowić podstawy do odmowy lub zwłoki w spełnieniu przez Zamawiającego całości, bądź części innych
świadczeń umownych, w szczególności do zapłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia umownego.
12. W przypadku zwłoki Zamawiającego w zapłacie całości bądź części należnego wynagrodzenia,
Wykonawca uprawniony będzie do powstrzymania się ze spełnieniem ewentualnych zobowiązań
wynikających z rękojmi i/lub gwarancji do czasu uregulowania wymagalnych zobowiązań przez
Zamawiającego, przy czym gdy wskutek zwłoki w zapłacie przez Zamawiającego wymagalnych
zobowiązań upłynie dwuletni termin rękojmi i gwarancji, wraz z upływem tegoż terminu wygasną
ewentualne roszczenia Zamawiającego z tytułu rękojmi i gwarancji.
13. Powstrzymanie się ze spełnieniem zobowiązań z rękojmi i/lub gwarancji przez Wykonawcę
w przypadkach, o których mowa w ust. 8 i 9 niniejszego paragrafu nie uprawnia Zamawiającego do
żądania obniżenia wynagrodzenia umownego z powodu zgłoszonych roszczeń z tytułu rękojmi
i gwarancji.
14. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w okresie rękojmi istnienia wad przedmiotu umowy
Zamawiający będzie uprawniony do żądania od Wykonawcy na jego koszt usunięcia tych wad lub
wymiany elementów przedmiotu umowy na wolne od wad.
15. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji regulują przepisy kodeksu cywilnego.
§8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON UMOWY
1.
2.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy.
W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę jest
on obowiązany do naprawienia powstałej w ten sposób szkody.

3.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku niewykonania lub
nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, a w szczególności w przypadku
opóźnienia w dostawie przedmiotu umowy wynoszącego 14 dni kalendarzowych. Zamawiający w takim
przypadku jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o odstąpieniu w ciągu 3 dni kalendarzowych od
powzięcia wiadomości o okolicznościach, o których mowa w zdaniu 1.
4. Odstąpienie, o którym mowa w ust. 3, wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za odstąpienie od umowy przez którakolwiek ze Stron z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi
Wykonawca w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w §5 ust.1 umowy, za
niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto
określonego w §5 ust.1 umowy,
b) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 1%
wynagrodzenia brutto określonego w §5 ust.1 umowy za każdy dzień opóźnienia,
c) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub
d) w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 1% wynagrodzenia brutto określonego w §5 ust.1 umowy
za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.
6. W przypadku gdy kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody Zamawiający może żądać
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
7. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy.
8. Zapłacenie lub potrącenie kary umownej za opóźnienie w realizacji umowy lub usunięciu wad nie
zwalnia Wykonawcy z obowiązku dokończenia przedmiotu umowy.
9. W przypadku, gdy Zamawiający nie dokonuje płatności w terminie określonym w §5 ust. 5 umowy,
Wykonawca uprawniony jest do naliczenia odsetek ustawowych z zastrzeżeniem §5 ust. 6.
10. Wykonawca nie może przenieść prawa do wynagrodzenia za wykonanie umowy na osobę trzecią.
11. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób, którym zleca wykonanie
części przedmiotu umowy.
§9. ZMIANA UMOWY
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści umowy w zakresie:
a) Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy spowodowane w szczególności:
− wystąpieniem klęski żywiołowej,
− wstrzymaniem prac przez Zamawiającego,
− koniecznością wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, które ze względu na zasady
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej wymagają dodatkowego czasu ponad termin wynikający
z umowy.
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z ww. okoliczności termin wykonania umowy może ulec
odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w
sposób należyty, nie dłużej jednak niż okres trwania tych okoliczności,
b) Zmiany sposobu rozliczania umowy lub zmiany dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na
skutek zmian w zawartej przez Zamawiającego umowie o dofinansowanie projektu lub w wytycznych
dotyczących realizacji projektu.
c) Rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku
wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci
za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w
związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami.
d) Zmiany sposobu spełnienia świadczenia:

Zmiany technologiczne, w szczególności w wyniku na:
o niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej
spowodowane zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub
urządzeń,
o pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji lub o wyższych
parametrach użytkowych, które lepiej będą zaspokajać potrzeby Zamawiającego, w tym
pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy
o pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na
zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również
kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,
o konieczność zrealizowania projektu przy zastosowania innych rozwiązań technicznych/
technologicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem przedmiotu umowy,
o odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne lub warunki
terenowe skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy
dotychczasowych założeniach technologicznych lub materiałowych,
• Konieczność wykonania robót zamiennych, z uwagi na wymogi sztuki budowlanej i wiedzy
technicznej.
• Konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub
materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa.
2. Wszystkie postanowienia określone w punktach poprzedzających stanowią katalog zmian, na które
Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
3. Nie stanowią zmiany umowy:
a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno- organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku
bankowego, zmiana dokumentów potwierdzających uregulowanie płatności wobec podwykonawcy),
b) zmiana danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między stronami.
•

§10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.
2.
3.
4.

W zakresie nieuregulowanym umową znajdują zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności
Kodeksu cywilnego.
Umowa sporządzona została w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej
ze Stron.
Wszelkie spory, jakie mogą wyniknąć w związku z realizacją umowy, będą rozpatrywane przez sąd
właściwy miejscowo dla Zamawiającego.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności –
aneks do umowy.
Zamawiający

Wykonawca

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

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

ZAŁĄCZNIK NR 4
………………………………………………………………..
Dane Wykonawcy / Pieczęć Wykonawcy (o ile posiada)

Dotyczy: zapytania ofertowego nr 1.OU.2020 pn. wyłonienie wykonawcy robót adaptacyjnych dla
"PUBLISHER-INNOWACJE" Emilia Gibiec w związku z realizacją projektu: „Odyseja umysłów – nowy oddział
w Przedszkolu Zajączek” nr RPSL.11.01.03-24-0290/198 współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata
2014–2020.

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ
KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH
Ja niżej podpisany/a, …………….………………………..…………………………………..
reprezentujący/a: ……………………………………………………………………………....
oświadczam, że nie jestem powiązany/a osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, tj.:
"PUBLISHER-INNOWACJE" Emilia Gibiec
ul. Ustrońska 24
43-440 Goleszów
Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy 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 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
(rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.

……………………….……, dnia ……………………………..
(Miejscowość)
………………………………………
(Wykonawca lub osoba działająca
w imieniu Wykonawcy)

ZAŁĄCZNIK NR 5

………………………………………………….
Dane Wykonawcy/Pieczęć Wykonawcy (o ile posiada)
Dotyczy: zapytania ofertowego nr 1.OU.2020 pn. wyłonienie wykonawcy robót adaptacyjnych dla
"PUBLISHER-INNOWACJE" Emilia Gibiec w związku z realizacją projektu: „Odyseja umysłów – nowy oddział
w Przedszkolu Zajączek” nr RPSL.11.01.03-24-0290/198 współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata
2014–2020.

OŚWIADCZENIE
Ja niżej podpisany/a, …………….………………………..………………………………….
reprezentujący/a: ……………………………………………………………………………...
oświadczam, że
−

−

nie wydano wobec mnie prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej
o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące
porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
nie wydano wobec mnie ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków
wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o
zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000
złotych.

……………………….……, dnia ……………………………..
Miejscowość
………………………………………………
(Wykonawca lub osoba działająca
w imieniu Wykonawcy)

