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Projekt realizowany w ramach akcji 

PomocToMoc 

Sfinansowano z funduszu prewencyjnego PZU 

 

 

Gęś, 14.08.2019 r.  

Zamawiający:  

 

Społeczno – Oświatowe  Stowarzyszenie  

Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym  

 „EDUKATOR” 

ul. Wojska Polskiego 29 

18 – 400 Łomża 
tel.(083) 356 11 96; 

NIP: 718 172 98 59, REGON: 450696591 

Adres poczty elektronicznej: szkolawgesi@op.pl 

Strona internetowa: www.sosedukator.pl 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

    

Szanowni Państwo,  

Zapraszam zainteresowanych Wykonawców do złożenia oferty na wykonanie zadania pn.:  

„BUDOWA POCHYLNI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, BARIEREK 

OCHRONNYCH ORAZ MIASTECZKA RUCHU DROGOWEGO  PRZY SZKOLE 

PODSTAWOWEJ W GĘSI”.  

  

1. Opis przedmiotu zamówienia.  

1) Przedmiotem zamówienia jest budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych wraz ze 

schodami zewnętrznymi, miasteczka ruchu drogowego oraz montaż barierek ochronnych 

przy Szkole Podstawowej w Gęsi, gm. Jabłoń.  

2) Zakres prac do wykonania:   

Szczegółowy zakres prac do wykonania określają: 

 opis techniczny (Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego), 

 przedmiar robót (Załącznik nr 9 do zapytania ofertowego),  

 wizualizacje (Załączniki nr 5 – 8 do zapytania ofertowego).  

Zamawiający informuje, że nie odnosi się do określonego znaku towarowego, patentu, 

pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi 

dostarczane przez konkretnego wykonawcę. Wykonawca może zastosować materiały 

równoważne o parametrach nie gorszych niż określone przez Zamawiającego.  

4) Okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę musi wynosić co najmniej 36 miesięcy na 

wszystkie wykonane  roboty. Ustala się okres rękojmi równy okresowi gwarancji.  

5) Przy prowadzeniu oraz po zakończeniu wszystkich prac do Wykonawcy należy 

uporządkowanie terenu oraz naprawy wszelkich ewentualnych uszkodzeń powstałych  

w rezultacie robót.  
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6) Zamawiający zastrzega sobie prawo do uzgodnień i akceptacji rozwiązań materiałowych 

przed ich wbudowaniem.  

7) Wynagrodzenie za wykonanie robót będzie dokonane w oparciu o jedną fakturę (końcową) 

płatną w terminie do 14 dni od daty jej dostarczenia Zamawiającemu, na konto wskazane 

na fakturze.  

8) Za roboty objęte przedmiarem robót, a niewykonane przez Wykonawcę nie będzie 

przysługiwało wynagrodzenie.  

9) Wykonawca przed złożeniem oferty powinien zapoznać się z istniejącymi warunkami  

w terenie. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej, a także zdobył na 

swoją odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być 

konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia przyszłej umowy i wykonania 

zamówienia.  

  

2. Termin wykonania zamówienia.  

Wymagany termin realizacji zamówienia:   

Termin rozpoczęcia – niezwłocznie po dniu podpisania umowy.  

Termin zakończenia – do dnia 30.10.2019 r.  

  

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

tych warunków.  

1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące 

warunki:  

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,  

b) posiadają należytą wiedzę i doświadczenie, 

c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym,  

d) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 

e) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia.  

2) Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunków na podstawie oświadczenia 

złożonego przez Wykonawcę załączonego do oferty (wzór oświadczenia jest Załącznikiem 

nr 2 do zapytania ofertowego).  

  

4. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.  

1) W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 

Zamawiający i Wykonawcy będą przekazywać  drogą  elektroniczną 

(email:szkolawgesi@op.pl). 

2) Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.  

3) Zamawiający wymaga niezwłocznego potwierdzenia przez Wykonawcę faktu otrzymania 

każdego oświadczenia, wniosku, zawiadomienia oraz informacji przekazanej drogą 

elektroniczną.  
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4) W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, 

Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na adres e-mail podany 

przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się 

Wykonawcy z treścią pisma.  

5) Zamawiający na żądanie  Wykonawcy potwierdzi fakt otrzymania od niego 

korespondencji. 

6) Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami: Beata Oleszczuk –  

tel. 512 475 677 

 

5. Termin związania ofertą.  

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu 

składania ofert.  

  

6. Opis sposobu przygotowywania ofert.  

1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez jednego Wykonawcę 

więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne spowoduje 

pozostawienie ich bez rozpatrzenia.  

2) Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie 

prawnym w imieniu Wykonawcy, przy czym podpis lub podpisy muszą być czytelne lub 

opisane pieczątkami imiennymi.  

3) Wszelkie zmiany w treści oferty i załączonych do niej dokumentach (poprawki, 

przekreślenia, dopiski) muszą być podpisane przez osobę lub osoby upoważnione do 

podpisywania oferty. W przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.  

4) Pożądane jest, aby wszystkie strony oferty były trwale połączone w sposób 

uniemożliwiający wysunięcie się którejkolwiek kartki.  

5) Oferta musi zawierać:  

a) wypełniony formularz ofertowy, zgodny w treści z wzorem stanowiącym Załącznik nr 

1 do niniejszego zapytania ofertowego;  

b) wypełnione oświadczenie, zgodne w treści z wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do 

niniejszego zapytania ofertowego;  

c) wypełnione oświadczenie, zgodne w treści z wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do 

niniejszego zapytania ofertowego;  

d) kosztorys ofertowy w wersji uproszczonej.  

6) Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystym, zamkniętym opakowaniu. Opakowanie należy 

opisać następująco:  

Szkoła Podstawowa w Gęsi, Gęś 165, 21-205 Jabłoń  

z dopiskiem:  

Zamawiający:   

 „Oferta –  budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych, barierek ochronnych 

oraz miasteczka ruchu drogowego  przy Szkole Podstawowej w Gęsi.  

 

Nie otwierać przed godz. 12.30 w dniu 23.08.2019r.”  
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Na opakowaniu oprócz powyższego opisu należy umieścić czytelną nazwę i dokładny adres 

Wykonawcy.  

7) Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 

Zmiany należy złożyć według takich samych zasad jak składana oferta z dopiskiem: 

"ZMIANA". Wykonawca może wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że 

pisemne powiadomienie wpłynie do Zamawiającego przed upływem terminu do składnia 

ofert.  

8) Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia postępowania w sprawie wyboru 

wykonawcy, bez wyboru żadnej z ofert.  

9) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych na realizację 

powyższego przedmiotu zamówienia.   

10) Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lub 

uzupełnienia treści zapytania ofertowego. W takim przypadku, Wykonawcy zostaną 

poinformowani o dokonanej zmianie treści oraz terminie składania ofert.  

11) W zakresie nieuregulowanym w powyższym postępowaniu, stosuje się przepisy Kodeksu 

cywilnego.  

  

7. Wskazanie miejsca oraz terminu składania i otwarcia ofert.  

1) Ofertę należy złożyć w Szkole Podstawowej w Gęsi, Gęś 165, 21-205 Jabłoń,  pok. nr 9 .  

2) Termin składania ofert upływa dnia 23.08.2019r. o godz. 12.00  

3) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.  

4) Otwarcie ofert nastąpi dnia 23.08.2019r. o godz. 12.30 w Szkole Podstawowej w Gęsi,  

pok. nr 9.  

  

8. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.  

1) Kosztorys ofertowy należy sporządzić na podstawie przedmiaru robót stanowiącego 

załącznik nr 9 do niniejszego zapytania ofertowego.  

2) Wykonawca określi ceny na wszystkie elementy zamówienia wymienione w przedmiarze 

robót wg następujących zasad:  

a) wszystkie pozycje kosztorysu powinny zawierać cenę jednostkową z narzutami, 

b) Wykonawca musi opracować kosztorys ofertowy w cenach netto, a podsumowanie 

całego kosztorysu w cenach brutto, według podstaw wyceny podanych w przedmiarze  

robót,  

c) Wykonawca musi opracować kosztorys w wersji uproszczonej,  

d) Kosztorys ofertowy powinien zawierać: stronę tytułową (zawierającą narzuty), 

kosztorys ofertowy - uproszczony, tabele elementów scalonych.  

3) Ostateczną cenę oferty stanowi suma wartości kosztorysu ofertowego i podatku VAT.  

4) Końcowa wartość kosztorysu ofertowego (cena netto), wartość podatku VAT oraz 

ostateczna cena oferty (cena brutto), winny być liczone do dwóch miejsc po przecinku.  

5) Wszystkie ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres 

ważności umowy i nie będą podlegały zmianom.  
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6) Rozliczenie między Zamawiającym, a Wykonawcą będzie prowadzone w PLN (polskich 

złotych).  

  

9. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty.  

Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie kryterium: cena 100 %. 

  

10. Odrzucenie ofert  

Odrzucenie ofert następuje w przypadku, gdy:  

a) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego;  

b) została złożona przez podmiot niespełniający warunków udziału w postępowaniu  

w sprawie wyboru przez Zamawiającego wykonawcy danego zadania ujętego  

w zestawieniu rzeczowo - finansowym operacji określonych w zapytaniu ofertowym;  

c) złożenie oferty nastąpiło przez podmiot powiązany osobowo lub kapitałowo  

z Zamawiającym.  

d) została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym.  

  

11. Warunki zmiany umowy  

  

Warunki realizacji przedmiotu zamówienia określa umowa stanowiąca załącznik nr 10 do 

niniejszego zapytania ofertowego.  

Zamawiający dopuszcza możliwość zmian w umowie w przypadku:  

a) aktualizacji stawki Vat, jeżeli w okresie realizacji umowy stawka ulegnie ustawowej 

zmianie;  

b) zmiany okresu realizacji umowy, w sytuacji gdy na skutek szczególnie niesprzyjających 

okoliczności, dotrzymanie pierwotnego terminu jest niemożliwe np. niesprzyjające 

warunki atmosferyczne w postaci długotrwałych deszczy, wystąpienie robót 

nieprzewidzianych.  

  

12. Informacje dodatkowe  

1) Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. 

Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:   

a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa w Gęsi, 

b) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO 

w celu związanym z zapytaniem ofertowym „Budowa pochylni dla osób 

niepełnosprawnych, barierek ochronnych oraz miasteczka ruchu drogowego  przy 

Szkole Podstawowej w Gęsi” ,  

c) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 
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ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  

z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;   

d) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, 

przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,  

a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały 

czas trwania umowy, 

e) 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, 

f) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane  

w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO, 

g) 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 z zastrzeżeniem przypadków,  

o których mowa w art. 18 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, 

h) nie przysługuje Pani/Panu:  

- w związku z art. 17 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. 6 ust. 1 lit. c RODO.   

2) Wykonawca wypełniając obowiązki informacyjne wynikające z art. 13 lub art. 14 RODO 

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał  

w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu 

składa stosowne oświadczenie zawarte w Formularzu ofertowym. 
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Załączniki do zapytania ofertowego:  

1) Formularz ofertowy – Załącznik nr 1.  

2) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 2.  

3) Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych – Załącznik nr 3.  

5) Opis techniczny – Załącznik nr 4.  

6) Wizualizacja – mapa  do celów projektowych – Załącznik nr 5. 

7) Wizualizacja miasteczka ruchu drogowego – Załącznik  nr 6. 

8) Wizualizacja miasteczka ruchu drogowego – szczegóły konstrukcyjne – Załącznik nr 7. 

9) Wizualizacja pochylni dla niepełnosprawnych – rzut, przekrój i widok – Załącznik nr 8. 

10) Przedmiar robót – Załącznik  nr 9.  

11) Wzór umowy – Załącznik  nr 10.  

 

  

Wszystkie załączniki do niniejszego zapytania ofertowego stanowią jego integralną część.  

  

Zamawiający  

Dyrektor Szkoły 

/-/ Beata Oleszczuk 

 


