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ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3 
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Dotyczące wyboru wykonawcy prac budowlanych (modernizacyjnych) z zakresu: instalacji wodno-kanalizacyjnej, w 

ramach projektu, wykonanie nadproży nad otworami drzwiowymi, robót rozbiórkowych, prac wykończeniowych 

realizowanych w ramach projektu „Innowacyjne wsparcie młodych par kluczem do weselnego sukcesu" 

współfinansowanego w ramach Działania 3.2 Innowacje w MŚP Typ projektu 2 - Inwestycje w MŚP w ramach Osi 

Priorytetowej 111 „Konkurencyjność MŚP" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 

2014-2020 

Zamawiający: 

Agnieszka Stehlik Restauracja MOJA PASJA 
Ul. Podjazdowa 21 
41-203 Sosnowiec 

NIP: 6442860412 
REGON: 243354304 

Osoba do kontaktu: 

Agnieszka Stehlik -właściciel firmy, kom. 507 136 462 

1) Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia są prace budowlane obejmujące następujące działania : 

1. Wykonanie instalacja wodno - kanalizacyjnej: 

-wykonanie instalacji wód-kan.na potrzeby toalet oraz stanowiska pracy, z odprowadzeniem nieczystości pod 

ciśnieniem ( rozdrabniacz i pompa) jedna pompa na jedną toaletę. Rozprowadzenie instalacji wewnątrz budynku ok 

50m 

2. Roboty rozbiórkowe: 

-rozebranie parkietu drewnianego z posadzki betonowej na suficie 136m2 

-zerwanie posadzki cementowej 136m2 

-wykucie z muru stolarki drzwiowej ponad 2m2 

-wykucie z muru okien drewnianych powierzchnia ponad 2m2 (4szt) 

-wykucie z muru parapetów o powierzchni 11 ,96m (4szt) 

-wyburzenie balkonu z zadaszeniem i ścianami bocznymi od strony zachodniej budynku 

3. Nadproża nad otworami drzwiowymi: 

-wykucie bruzd poziomych ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1x1 cegły -

pod osadzenie belek stalowych 12,8m i 
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-wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do I PN 200-
260mm. 

-wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, obmurowanie końców belek stalowych, do I PN 200-260mm. 
-wykłucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, 
grubość ponad 1/2 cegły 

-wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii Ili na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków 
ceramicznych, betonów) tynk cementowo-wapienny, ościeżnica szerokości do 50cm 
4. Prace wykończeniowe (stolarka budowlana): 

- osadzenie okien PCV, ponad 1,5m2, kolor, pow. 19,02m2 (4 szt) 
-osadzenie podokienników z konglomeratu 

-drzwi i ścianki aluminiowe dwuskrzydłowe, przeszklone z samozamykaczem 

Na prośbę Oferenta przesłaną drogą mailową Zamawiający prześle dokumentację zdjęciową droga elektroniczną. 
Opcjonalnie możliwa jest wizja lokalna/ poglądowa w lokalizacji zlecenia. 

2) Kody wspólnego słownika zamówień (CPV) 

45000000-7 Roboty budowlane 
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
44220000-8 Stolarka budowlana 

3) Warunki wzięcia udziału w postępowaniu 

Warunek 1 

Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 
nakładają obowiązek ich posiadania (spełnienie warunku zostanie ocenione na podstawie oświadczenia będącego 
elementem formularza ofertowego). 

Warunek 2 

Oferty w ramach niniejszego postępowania nie mogą złożyć podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub 
kapitałowo. 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 przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy 
a wykonawcą, polegające w szczególności 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, pokrewieństwa 
drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub 
kurateli 

I 
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(spełnienie warunku zostanie ocenione na podstawie oświadczenia będącego elementem formularza ofertowego). 

Warunek 3 

Wykonawca posiada niezbędną wiedzę oraz dysponuje odpowiednim doświadczeniem niezbędnym do wykonania 

zamówienia lub zagwarantuje odpowiednich podwykonawców posiadających niezbędną wiedzę i doświadczenie 

niezbędne do wykonania zamówienia (spełnienie warunku zostanie ocenione na podstawie oświadczenia 
będącego elementem formularza ofertowego). 

Warunek4 

Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia lub zagwarantuje 

odpowiednich podwykonawców posiadających niezbędną wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania 

zamówienia (spełnienie warunku zostanie ocenione na podstawie oświadczenia będącego elementem formularza 

ofertowego). 

Warunek 5 

Wykonawca dysponuje odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub zagwarantuje 

odpowiednich podwykonawców posiadających niezbędną wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania 

zamówienia (spełnienie warunku zostanie ocenione na podstawie oświadczenia będącego elementem formularza 

ofertowego). 

4) Termin związania ofertą 

Przedłożona oferta powinna być ważna przez 60 dni od dnia upłynięcia terminu składania ofert. 

5) Termin realizacji zamówienia: 25.11.2021 

6) Miejsce realizacji zamówienia: Podjazdowa 21 , 41-203 Sosnowiec 

7) Termin składania ofert 

Oferty można składać do dnia 22.10.2021 do godz.18. 

Wykonawca może przed terminem składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 

w toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść 

zapytania ofertowego, wyznaczając nowy termin składania ofert nie krótszy niż 14 dni. Wszelkie modyfikacje, 
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uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany , w tym zmiany terminów stają się integralną częścią zapytania ofertowego i 
będą wiążące przy składaniu ofert. Wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego i Wykonawcy odnośnie 

wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi. W takim przypadku każdy z oferentów będzie 

miał prawo do zmiany już złożonej oferty i zostanie o tym fakcie poinformowany. Nie dotyczy to korekt nieistotnych 
w treści niniejszego zapytania. 

8) Opis sposobu przygotowania ofert 

Oferta powinna być złożona w formie pisemnej na formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego 
zapytania. 

Wykonawca wraz z formularzem oferty powinien dostarczyć komplet oświadczeń potwierdzających spełnienie 
warunków udziału w postępowaniu wymaganych postanowieniami zapytania ofertowego, a także pozostałe 
dokumenty i oświadczenia. 

Oferta powinna zawierać: 

a. Datę sporządzenia, 

b. Adres oraz NIP Oferenta, 

c. Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe , telefon i adres e-mail osoby wyznaczonej do kontaktu z 
Zamawiającym, 

d. Okres ważności oferty oraz odnosić się do przedmiotu zamówienia określonego w punkcie 3 niniejszego 

zapytania, w sposób umożliwiający dokonanie oceny oferty, 

e. Być podpisana przez osoby upoważnione lub umocowane do reprezentacji Oferenta. 

9) Opis sposobu złożenia ofert 

Oferta powinna być dostarczona jednym z podanych poniżej sposobów: 

a. Za pośrednictwem poczty lub kuriera na adres Zamawiającego: Podjazdowa 21, 41-203 Sosnowiec 
lub 

b. Złożona osobiście na adres Zamawiającego: Podjazdowa 21, 41 -203 Sosnowiec 
lub 

c. Przesłana w formacie elektronicznym (scan) na adres biuro@mojapasja.sosnowiec.pl 

Wymagane jest aby oferta była czytelnie podpisana przez Oferenta i opatrzona datą sporządzenia. 

10) Kryteria oceny oferty, zasady punktacji 

Oferty będą oceniane według następującego kryterium: cena 100% 

Punkty przyznane każdej ofercie będą wyliczane według wzoru: 

Pe= ( Cn x 100 )/ Cb 

Pe - otrzymane punkty 

Cn - cena najniższa spośród złożonych ofert ofert 

Cb - cena badanej oferty 

I 
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11) Upublicznienie zapytania 

Upublicznienie zapytania ofertowego ma miejsce: 

a) w Bazie Konkurencyjności ( BK21 ) 

b) na stronie internetowej Zamawiającego 

12) Pozostałe informacje 

a) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. 

b) Wykonawca powinien zapewnić sposób realizacji usługi korzystny z punktu widzenia ochrony środowiska 

poprzez minimalizację zużycia materiałów, surowców, energii niezbędnych do wykonania powyższego 

zamówienia. Zamawiający po dokonaniu nadesłanych ofert zaproponuje Wykonawcy, który uzyskał 

najwyższą liczbę punktów podpisanie umowy warunkowej na realizację przedmiotu zamówienia. 

c) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu umowy warunkowej zawartej z podmiotem 

wybranym w wyniku postępowania wyłącznie w formie pisemnego aneksu. 

d) Warunki płatności za usługi zostaną ustalone na etapie sporządzania umowy między Zamawiającym a 

Wykonawcą. 

e) W ramach składania wniosku oferty mogą zostać przekazane w celu weryfikacji do właściwej instytucji 

publicznej. 

f) Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 

g) Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 

h) Okres gwarancji usługi powinien wynosić nie mniej niż 5 lat. 

Załączniki: 

Załącznik nr 1- formularz ofertowy 

-~ie~ ~d-3" P~d~i~ 
RESTAURACJA "MOJA PASJA" 

Agnieszka Stehlik 
ul. Podjazdowa 21, 41-203 Sosnowiec 
NIP; 644-286-04-12, REGON: 2433S4304 

tel. 32 307 34 31 


