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Szczecin, dnia 19.09.2018 r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

I. Wprowadzenie 

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju gospodarczego i edukacji „SYNERGIA”  wraz 

z Partnerami: Fundacją na rzecz edukacji i rozwoju regionu zachodniopomorskiego 

„FABRYKA JĘZYKA SZCZECIN” oraz Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „BRATEK” 

zapraszają do składnia ofert w postępowaniu, którego przedmiotem jest Wykonanie prac 

adaptacyjnych pomieszczeń budynku przy ul. Żubrów 3 w Szczecinie w ramach projektu 

„Dzieńdoberek II”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach osi priorytetowej 

VIII Edukacja  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 

2014-2020, Działanie 8.1 Upowszechnianie Edukacji Przedszkolnej. 

 

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego z zachowaniem zasad 

konkurencyjności w rozumieniu obowiązujących Wytycznych w zakresie kwalifikowania 

wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

 

II. Informacja o zamawiającym 

Dane teleadresowe: 

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju gospodarczego i edukacji „Synergia” 

ul. Reduty Ordona 58/8, 71-202 Szczecin 

NIP: 8522596740,  

KRS: 0000410582 

REGON: 32118749300000 

Tel.:  +48 91 307 07 22  

Email: biuro@synergiaszczecin.pl 

 

III. Przedmiot zamówienia 

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie prac adaptacyjnych w oparciu o przedstawione 

przez Zamawiającego projekty (które stanowią załącznik do niniejszego zapytania 

ofertowego) i ekspertyzy (do wglądu w biurze Zamawiającego) w celu przystosowania lokalu 
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na pomieszczenia przedszkolne w budynku położonym przy ul. Żubrów w Szczecinie, 

poprzez realizację w szczególności: 

 

1. robót rozbiórkowych- 45111100-9 

2. robót murowanych i elementów konstrukcyjnych-45262500-6 

3. wykonanie tynków i okładzin ścian i sufitów-45410000-4 

4. malowania-45442100-8 

5. wykonanie posadzek-45432100-5 

6. wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej-45421000-4 

7. wykonanie prac elektrycznych- 45317000-2, 45310000-3 

8. instalowanie autonomicznych czujek przeciwpożarowych-45312100-8 

9. uzupełnienie listew przyściennych z PCV-45450000-6 

10. wykonanie instalacji wodociągowej-45332200-5 

11. wykonanie wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej-45332300-6 

12. wykonanie wentylacji pomieszczeń-45331211-8 

13. wykonanie prac uzupełniających-45400000-1 

 

w terminie 08.10.2018-03.12.2018 r. 

 

IV. Warunki udziału w postępowaniu 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się osoby fizyczne prowadzące działalność 

gospodarczą, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości 

prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną. 

2. O udzielenie zamówienia może domagać się Wykonawca, który posiada określone 

uprawnienia do wykonywania określonego rodzaju działalności, jeżeli ustawy 

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 

3. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie odpowiednie do realizacji przedmiotu 

zamówienia. 

4. Wykonawca powinien posiadać niezbędny sprzęt do wykonania zamówienia, 

posiadający wszelkie atesty, Polskie normy techniczne. 

5. Wykonawca powinien wykonać roboty zgodnie z dokumentacją, ekspertyzami, 

projektami, sztuką budowlaną, specyfikacją robót oraz warunkami bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia. 
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6. Wykonawca winien wykonać przedmiot zamówienia zgodnie ze sztuką budowlaną i 

przez pracowników o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych. 

7. Zamawiający wymaga, aby gwarancja na roboty stanowiące przedmiot zamówienia 

wynosiła minimum 12 miesięcy od daty odbiory wykonanych robót. 

8. Nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z uwagi na 

powiązania osobowe lub kapitałowe z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub 

kapitałowe rozumie się przede wszystkim wzajemne powiązania pomiędzy 

Zamawiającym lub osobami upoważnionymi w imieniu Zamawiającego do zaciągania 

zobowiązań lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności 

związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a 

wykonawcą, polegające w szczególności na: 

a) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stopniu pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub 

kurateli, 

b) pełnienia funkcji organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika, 

c) uczestniczenia w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

d) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji. 

9. Niespełnienie chociażby jednego z wymienionych wyżej warunków skutkować będzie 

wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ofertę Wykonawcy odrzuconego uważa 

się za wykluczoną. 

10.  Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunki, o których mowa powyżej na 

podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczeń oraz dokumentów. 

11. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie 

„spełnia”/ „nie spełnia”. 

12. W przypadku, gdy Zamawiający zweryfikuje, iż Wykonawca nie spełnia 

któregokolwiek wymogu określonego w oświadczeniu – zastrzega sobie prawo 

odstąpienia od podpisania umowy w zakresie realizacji zamówienia z wybranym 

Wykonawcą i udzielenie zamówienia kolejnemu Wykonawcy. 

 

V. Planowany okres realizacji zamówienia 
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Wykonanie remontu w budynku przy ul. Żubrów 3 w Szczecinie planowane jest w terminie 

do 03.12.2018 r. 

 

VI. Miejsce realizacji zamówienia 

Przedmiot zamówienia będzie realizowany w budynku przy ul. Żubrów 3 w Szczecinie. 

 

VI. Dokumenty jakie Wykonawca powinien dołączyć do oferty 

 Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty: 

1) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo-ofertowy – według  

wzoru formularza ofertowego, który stanowi załącznik nr 1, 

2) oświadczenie o spełnianiu warunków w postępowaniu – które stanowi załącznik nr 2, 

3) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – które stanowi załącznik nr 3 

Ponadto przed podpisaniem umowy Wykonawca powinien dodatkowo dostarczyć: 

- kosztorys ofertowy, sporządzony na podstawie przedmiarów. 

 

VII. Kryteria wyboru ofert 

Ocena ofert obejmuje: 

- ocenę formalną 

- ocenę merytoryczną 

 

Podczas oceny formalnej zostaną odrzucone oferty: 

1) nieczytelne, 

2) nie złożone w wyznaczonym terminie, 

3) niekompletne: braki formalne, brak załączników, brak podpisu, 

4) nie spełniające wymagań wskazanych w ogłoszeniu i zaproszeniu. 

 

Ocena merytoryczna prowadzona będzie w oparciu o następujące kryteria: 

1) Cena oferty (P1)– waga 70% 

 

Cena przedmiotu zamówienia- oznacza łączną cenę brutto za zrealizowanie przedmiotu 

zamówienia. Jest to suma cen poszczególnych składowych zamówienia. Wielkość ta 

występuje na formularzy ofertowym. 
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Cena przedmiotu zamówienia - wśród ofert spełniających wymagania formalne 

Zamawiający dokona  wyboru oferty o najniższej cenie przedmiotu zamówienia (cena brutto) 

i przyjmie tę wartość jako wartość bazową, a dla każdej z pozostałych ofert odpowiednio 

dokona przypisania danej wartości ceny (cena brutto) jako wartości poddawanej ocenie. Dane 

te podstawi do wzoru ogólnego i wyliczy wartość punktową P1 z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku. 

 

P1= cena oferty najkorzystniejszej wyrażonej w złotych polskich (PLN) 

      cena poddawana ocenie z oferty ocenianej wyrażonej w złotych polskich (PLN)  

 

2) Okres gwarancji oferty (P2)-waga 30% 

 

Okres udzielenia gwarancji- oznacza okres udzielonej przez Wykonawcę gwarancji za 

prawidłową jakość przedmiotu umowy oraz za to, że wykonane roboty nie będą miały 

żadnych wad zmniejszających ich wartość lub użyteczność, dłuższy niż minimalny okres 

podany przez Zamawiającego min. 1 rok, tj. 12 miesięcy, licząc od dnia podpisania 

końcowego protokołu odbioru robót lub protokołu potwierdzającego usunięcie wad lub 

usterek. Wielkość ta występuje na formularzu ofertowym i jest podana w miesiącach. 

 

Okres udzielenia gwarancji  – wśród ofert spełniających wymagania formalne Zamawiający 

dokona wyboru oferty o najdłuższym, łącznym okresie udzielonej gwarancji i przyjmie tę 

wartość jako wartość bazową, a dla każdej z pozostałych ofert dokona odpowiednio 

przypisania danej wartości okresu udzielonej gwarancji jako wartości poddawanej ocenie. 

Jeżeli okres jest krótszy niż wymagany oferta może zostać odrzucona. Dane te Zamawiający 

podstawi do wzoru ogólnego i wyliczy wartość punktową P2 z dokładnością do dwóch miejsc 

po przecinku. 

 

P2= okres gwarancji oferty najkorzystniej wyrażony w miesiącach 

         
okres gwarancji poddawany ocenie z oferty ocenianej wyrażony w miesiącach

   

 

Komisja dokona oceny ofert w zakresie kryteriów szczegółowych. W tym celu zostanie 

przeprowadzona indywidualna ocena każdej z ofert. Komisja dokona weryfikacji oraz miar 
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spełnienia dla poszczególnych kryteriów oceny oraz wyliczy łączną ocenę punktową oferty 

zgodnie z poniższą, regułą według następującego wzoru. 

 

P= (P1xW1)+(P2xW2) 

 

gdzie: 

P- łączna ocena punktowa badanej oferty. 

 

Pi - suma punktów obliczona po dokonaniu pomiaru lub oceny danego i – tego kryterium; 

gdzie i – przyjmuje wartości od 1-2, a Wi to odpowiednio waga dla i –tego kryterium. 

 

VIII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń i dokumentów 

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy 

mogą przekazywać pisemnie lub drogą elektroniczną. 

 

IX. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z 

Wykonawcami 

1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień 

dotyczących postępowania jest Pani Magdalena Rogojsza, kom.: 531 413 115, 

 email: m.rogojsza@synergiaszczecin.pl.  

2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków 

udzielenia zamówienia w dni: poniedziałek-piątek od godz. 8.00 do godz. 16.00. 

 

X. Miejsce i termin składania ofert 

Zamawiający udostępni nieruchomość potencjalnym Wykonawcom celem oględzin w dniu 

28.09.2018 

Wolę dokonania oględzin należy zgłosić Zamawiającemu telefonicznie najpóźniej do 

dnia27.09.2018 do godz. 15:00 na numer 91 307 07 22  

Ofertę cenową należy złożyć w biurze Zamawiającego: ul. Milczańska 30a/100,  

70-107 Szczecin 

w terminie do dnia 04.10.2018 r. , do godz. 12.00 
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XI. Informacja o upublicznieniu oraz wyborze najkorzystniejszej oferty.  

Informacja o niniejszym zapytaniu zamieszczona została na stronie internetowej 

Zamawiającego tj. www.synergiaszczecin.pl oraz w Bazie Konkurencyjności na stronie 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl  

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przesłana drogą e-mailową do 

podmiotów biorących udział w postępowaniu, a także zostanie umieszczona na stronie 

internetowej Zamawiającego oraz w Bazie Konkurencyjności.  

Zamawiający sporządzi pisemny protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty. 

W toku badania i oceny Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert. 

Zamawiający zastrzega, że w toku postępowania Zamawiający może zlecić Wykonawcy 

przeprowadzenie dodatkowych robót/remontów w treści niniejszego zapytania do złożenia 

oferty, a których przeprowadzenie stanie się konieczne w toku wykonywania prac objętych 

zapytaniem ofertowym. 

 

Załączniki: 

- załącznik nr 1- formularz cenowo-ofertowy, 

- załącznik nr 2- oświadczenie o spełnianiu warunków w postępowaniu, 

- załącznik nr 3- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, 

- załącznik nr 4- rzut pomieszczeń przedszkola, 

- załącznik nr 5- projekt wykonania elektryki, 

- załącznik nr 6- projekt wykonania wentylacji, 

- załącznik nr 7- projekt wykonania instalacji wodno-kanalizacyjnej. 

  

 

 


