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Zabrze, 26.03.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE
na remont dachu budynku
Zakład Krawiecki (część administracyjna i magazynowa)
Fundacji „Nadzieja-Dzieci” 41-800 Zabrze ul. Hagera 6a

I.

Zamawiający Zakład Aktywności Zawodowej Fundacji „Nadzieja-Dzieci”,
41-800 Zabrze ul. Hagera 6a,
tel. 32 375 07 70, fax 32 271 60 46,
www.fundacjanadziejadzieci.com.pl ,
j.szyszko@nadziejadzieci.pl

II. Tryb udzielenia zamówienia

1. Zapytanie ofertowe – do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy
z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 1986 z późn.
zm.).
2. Przedkładając swoją ofertę wykonawca akceptuje w całości i bez zastrzeżeń warunki
określone przez zamawiającego.
3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem swojej
oferty.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych.
5. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zaliczek na poczet wykonania
zamówienia.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w przypadku
przekroczenia kwoty jaką zamawiający przeznaczył na realizację tego zamówienia.
7. Informacje o odrzuceniu ofert, unieważnieniu lub rozstrzygnięciu postępowania
zamawiający umieści na swojej stronie internetowej.
III. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem jest remont dachu – położenie papy termozgrzewalnej wraz z obróbkami
blacharskimi oraz wymianą rur spustowych, rynien oraz instalacji odgromowej w budynku

Zakład Krawiecki (część administracyjna i magazynowa) Zakładu Aktywnosci Zawodowej
Fundacji „Nadzieja-Dzieci” 41-800 Zabrze ul. Hagera 6a.
1. Szczegółowy zakres robót:
a) przedmiar robót - załącznik nr 1 – w przypadku użycia w przedmiarze robót nazwy
producenta lub pochodzenia w odniesieniu do określonych materiałów, zamawiający
wymaga, aby traktować takie wskazania jako przykładowe i dopuszcza zastosowania
materiałów o równoważnych parametrach nie gorszych niż wskazane,
b) przedstawienie wymaganych atestów na materiały,
c) odbiór robót.
2. Przedmiar robót jest materiałem pomocniczym, ma charakter wyłącznie informacyjny i nie
jest podstawą do wyceny robót. Wyceny robót należy wykonać w oparciu o zakres robót
oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Zaleca się wykonanie wizji lokalnej i
zdobycie wszelkich niezbędnych informacji, które mogą być konieczne do przygotowania
oferty i podpisania umowy.

3. Wymagania w zakresie wykonania:
a) przygotowanie i prowadzenie robót zgodnie z: przepisami technicznymi, bhp, p.poż.,
sztuką budowlaną, ustalonym zakresem robót, zaleceniami zamawiającego nie
wykraczającymi poza ustalony zakres robót;
b) prowadzenie robót z zachowaniem należytego porządku, utrzymywanie terenu budowy
w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, usuwanie i składowanie wszelkich
urządzeń pomocniczych, zbędnych materiałów, odpadów oraz śmieci na koszt
wykonawcy,

a po skończeniu robót uporządkowanie terenu i przekazanie go

zamawiającemu w terminie na dzień odbioru;
c) użyte do wykonania materiały własne wykonawcy winny być w I gatunku jakościowym
i wymiarowym, zgodnie z wymaganiami polskich norm, atestów i posiadać świadectwa
bezpieczeństwa i higieny, gwarancje, aprobaty techniczne i deklaracje zgodności
dopuszczające do stosowania w budownictwie;
d) kolorystykę użytych materiałów należy uzgodnić z zamawiającym, dostosować i dobrać
do istniejących;
e) zapewnienie kompetentnego kierownictwa, pracowników oraz sprzętu w zakresie
zapewniającym prawidłowe pod względem jakościowym i terminowym wykonanie
przedmiotu umowy;

f) wykonawca jest odpowiedzialny za jakość i standard wykonania;
g) skompletowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę
prawidłowego

wykonania

przedmiotu

umowy,

a

w

szczególności
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materiałowych oraz innych dokumentów, których obowiązek posiadania wynika z
przepisów budowlanych i innych;
h) zgłoszenie Zamawiającemu gotowości do odbioru końcowego;
i) ponoszenie odpowiedzialności wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody
powstałe w związku z realizacją robót oraz usunięcie powstałej szkody lub pokrycie
roszczenia z tytułu powstałej szkody.
4. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji oraz rękojmi na okres 36 miesięcy na
wykonanie zamówienia, licząc od następnego dnia od daty bezusterkowego odbioru
końcowego robót.

IV. Termin wykonania zamówienia

Realizacja - prowadzenie prac blacharsko-dekarskich powinno być tak dostosowane aby
zapobiec zawilgoceniu izolacji termicznej dachu (prace mają być prowadzone w dni bez
opadów deszczu).
Termin realizacji przedmiotu zamówienia - zakończenia prac i odbioru końcowego
wykonawca określa na 14 dni od dnia podpisania umowy.
Preferowany przez zamawiającego czas na zakończenie prac do 30.04.2021 r.

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania

tych warunków
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki
dotyczące:
a) posiadania wiedzy i doświadczenia:
 wykonawca wykaże się wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, co najmniej 1 roboty blacharsko-dekarskich o wartości nie mniejszej niż 50
tys. PLN brutto.

Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunku:
Wykaz robót blacharsko-dekarskich z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsce
wykonania - załącznik nr 2 wraz z dokumentami potwierdzającymi, że usługa ta została
wykonana należycie (referencje).
b) dysponowania odpowiednim osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
 zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia tego
warunku.
Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunku:
Wykonawca potwierdza spełnienie tego warunku poprzez złożenie oświadczenia –
załącznik nr 3.
c) sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia:
 wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzenia działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co
najmniej 100 tys. PLN
Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunku:
wykonawca potwierdza spełnienie tego warunku poprzez złożenie dokumentów
potwierdzających ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 100 tys. PLN.
VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów

1. Wykonawca przedstawi niżej wymienione dokumenty:
1) formularz ofertowy podający cenę ryczałtową – załącznik nr 4,
2) wykaz robót blacharsko-dekarskich z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsce

wykonania, który dowiedzie, że wykonawca spełnia warunek zawarty w punkcie V
ust. 1 lit. a) - załącznik nr 2,
3) oświadczenie o dysponowaniu osobami zdolnymi do wykonania zamówienia –

załącznik nr 3,

4) dokument potwierdzający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną
nie mniejszą niż 100 tys. PLN.
2.

Dokumenty są składane w formie tradycyjnej listownie (lub osobiście w siedzibie
zamawiającego: Zabrze ul. Hagera 6a) dopuszcza się też przesłanie w formie skanów na
adres e-mail: j.szyszko@nadziejadzieci.pl

3.

Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów spowoduje wykluczenie
wykonawcy z postępowania lub odrzucenie oferty.

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami.

Do kontaktu w sprawie zamówienia upoważniona jest Dyrektor mgr Joanna OkońskaSzyszko – tel. 512 212 676, e-mail: j.szyszko@nadziejadzieci.pl
VIII.

Miejsce oraz termin składania ofert

1. Oferty należy przesyłać listownie (lub złożyć osobiście w siedzibie zamawiającego:
Zabrze ul. Hagera 6a) dopuszcza się też przesłanie w formie skanów na adres e-mail:
j.szyszko@nadziejadzieci.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.04.2021 r. do
godz. 12.00.

IX. Ocena ofert i kryteria wyboru
1. Cena oferty ma stanowić kwotę wynagrodzenia ryczałtowego, jaką wykonawca chce

uzyskać za wykonanie całego przedmiotu zamówienia, zgodnie z określeniem tego
wynagrodzenia podanym z art. 632 Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 1964r. Nr 16, poz. 93
z późn. zm.).
2. Cena ofertowa powinna zawierać wszystkie koszty niezbędne do terminowego i

prawidłowego zrealizowania zadania, zysk wykonawcy oraz wszystkie wymagane
przepisami podatki i opłaty, a w szczególności podatek VAT.
3. Cena określona przez wykonawcę powinna uwzględniać upusty, jakie wykonawca

oferuje.
4. W przedmiotowym postępowaniu zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej

oferty według kryteriów:
a) termin realizacji o wadze 15%
b) okres gwarancji na wykonane roboty o wadze 20 %
c) cena o wadze 65 %

X. Informacje dodatkowe

1. Zamawiający wymaga, aby wykonawca zawarł z nim umowę na warunkach

określonych we wzorze umowy – załącznik nr 5.
2. W przypadku, gdy wykonawca odstąpi od podpisania umowy, zamawiający może

podpisać umowę z kolejnym wykonawcą, który otrzymał najwyższą liczbę punktów.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania

przyczyn oraz możliwość niepodpisania umowy z wyłonionym wykonawcą.
4. Zamawiający ma prawo zakończyć postępowanie bez wyboru wykonawcy, nie

przewiduje się postępowania odwoławczego.
5. Zamawiający może wezwać wykonawcę do złożenia wyjaśnień lub uzupełnień do

złożonej oferty.

Załączniki do ZO:
1. Przedmiar robót
2. Wykaz robót
3. Oświadczenie
4. Formularz ofertowy
5. Projekt umowy
6. Plan budynku
DYREKTOR
Zakład Aktywności Zawodowej
Fundacji „Nadzieja-Dzieci”
mgr Joanna Okońska-Szyszko

