Zapytanie ofertowe
dot. wykonania czynności naprawczych okładzin tynkarskich sufitów w budynku Delegatury
Kuratorium Oświaty w Bielsku-Białej przy ul. Piastowskiej 44 – wraz z nadzorem budowlanym
oraz odbiorem ww. prac remontowych przez osobę mającą uprawnienia budowlane.
I. Nazwa i adres Zamawiającego:
Śląski Kurator Oświaty
Kuratorium Oświaty w Katowicach
ul. Powstańców 41a
40-024 Katowice
NIP 954 22 46 601
Tel 32 606 30 33
e-mail zamowienia@kuratorium.katowice.pl
II. Tryb udzielenia zamówienia:
Zapytanie ofertowe poniżej kwoty określonej art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo
zamówień publicznych (Dz.U.2021, poz. 1129 ze zm.)
III. Opis przedmiotu zamówienia:
1.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie czynności naprawczych okładzin tynkarskich sufitów
w pomieszczeniach użytkowanych przez Delegaturę Kuratorium Oświaty w Bielsku – Białej
usytuowanych w budynku przy ul. Piastowskiej 44 ( pokoje nr 108, 117, 110, 116, 115, 119, 106, 104,
121, 109, 118, 3, 6, 105, 122, 4, 5) wraz z nadzorem budowlanym oraz odbiorem prac remontowych
przez osobę mającą uprawnienia budowlane.

2.

Zakres robót:

2.1. Prace remontowe należy wykonać zgodnie z Przedmiarem robót – zał. nr 1 do Zapytania ofertowego
oraz Ekspertyzą techniczną – zał. nr 2 do Zapytania ofertowego wykonaną w aspekcie awarii
odspojenia okładziny tynkarskiej sufitu pok. nr 121 oraz niewielkich spękań w pozostałych
pomieszczeniach w Delegaturze Kuratorium Oświaty w Bielsku-Białej przy ul. Piastowskiej 44.
2.2. Prace obejmują:
a) odkucie głuchych fragmentów pozostałej okładziny,
b) zagruntowanie powierzchni surowej stropu,
c) wykonanie uzupełnienia zaprawą tynkarską (gipsową w systemie tynkowania maszynowego),
d) malowanie sufitów
w pokojach 108, 117, 110, 116, 115, 119, 106, 104, 121, 109, 118, 3, 6, 105, 122, 4, 5 w budynku
Delegatury Kuratorium Oświaty w Bielsku-Białej przy ul. Piastowskiej 44.
2.3. Wszystkie prace należy wykonać pod nadzorem budowlanym oraz zapewnić odbiór ww. prac
remontowych przez osobę mającą uprawnienia budowlane.
3.

Dodatkowe informacje:

3.1. Szacunkowe obmiary stanowi załącznik nr 1 „Przedmiar robót”, który ma charakter informacyjny.
Wszelkich obmiarów dokonuje Wykonawca i na ich podstawie określa cenę za wykonanie
zamówienia.

3.2. Oferta powinna zawierać wszystkie roboty wynikające z przyjętej technologii remontu
i zastosowanych materiałów.
3.3. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia wynikające
z przedmiotu zamówienia, a także wszystkie usługi i dostawy, bez których realizacja zamówienia
byłaby niemożliwa.
3.4. Koszt wykonania musi również zawierać wszystkie prace towarzyszące takie jak np. zabezpieczenie
terenu na czas wykonywania prac, organizacja składowiska materiałów, zabezpieczenie wszystkich
powierzchni i elementów wyposażenia przed zabrudzeniem i uszkodzeniem, sprzątanie
pomieszczenia po remoncie, wywóz i utylizacja odpadów z remontu jak również inne drobne prace
trudne do przewidzenia a niezbędne do prawidłowego wykonania zadania remontowego.
3.5. Wszystkie materiały i urządzenia niezbędne do wykonania prac zapewnia Wykonawca.
3.6. Materiały użyte do realizacji umowy muszą być nowe, w I gatunku i posiadać świadectwa jakości,
certyfikaty kraju pochodzenia oraz powinny odpowiadać: Polskim Normom, wymogom wyborów
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.
3.7. Prace mogą być wykonywane w budynku w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7.0018.00.
3.8. Zamawiający udostępni Wykonawcy odpowiednie pomieszczenia magazynowe do składowania
materiałów i narzędzi a także udostępni pomieszczenia socjalne znajdujące się na terenie budynku,
jak również przyłącza wody i energii elektrycznej.
3.9. Wykonawca
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że

posiada

niezbędne

umiejętności,

wiedzę,

środki,

sprzęt

i doświadczenie do wykonania prac będących przedmiotem umowy i zobowiązuje się je wykonać
z

należytą

starannością

oraz

aktualnym
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wiedzy
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techniki,

a
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w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, zwłaszcza w zakresie prawa
budowlanego, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowymi,

ochrony

środowiska i o odpadach.
3.10. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność finansową i prawną za wszelkie szkody wyrządzone
na mieniu Zamawiającego i na osobach trzecich.
3.11. Każdy z Wykonawców może dokonać wizji lokalnej celem sprawdzenia warunków związanych
z wykonaniem prac będących przedmiotem zamówienia, a także uzyskania wszelkich dodatkowych
informacji koniecznych i przydatnych do wyceny prac.
3.12. Zamawiający wymaga 24 miesięcznej gwarancji na całość zamówienia liczonej od daty podpisania
protokołu końcowego wykonania prac. W okresie gwarancji Zamawiający wymaga od
Wykonawcy zapewnienia realizacji usługi polegającej na usuwaniu usterek w terminie 7 dni od
daty pisemnego jej zgłoszenia Wykonawcy.
3.13.

W

sprawie

terminu

dokonania

wizji

lokalnej

Wykonawcy

powinni

kontaktować

się z p. Tomaszem Kowalik – Dyrektor Delegatury w Bielsku-Białej (tel. 33 812 26 45; 33 822 04
23).
3.14. Prace muszą być wykonywane z zachowaniem przepisów BHP i p.poż.
3.15. Wymagany odbiór prac przez osobę z uprawnieniami budowlanymi wraz z podpisaniem
końcowego protokołu z wykonania robót.

3.16. Zapłata nastąpi przelewem w terminie 30 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury.
3.17. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego najpóźniej
14 dni przed terminem płatności.
3.18. Podstawą wystawienia faktury będzie podpisanie protokołu odbioru końcowego prac przez
osobę/osoby wskazane przez Zamawiającego.
3.19. Wszelkie pytania dotyczące przedmiotu zamówienia należy kierować pod numer telefonu
32 606 30 20.
IV. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę:
1. Zamawiający wymaga, aby przynajmniej jedna z czynności związanych z realizacją zadania /np.
malowanie, gruntowanie/ była wykonywana przez osobę/osoby zatrudnione na podstawie umowy
o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r.
poz. 1320 ze zm. ) w okresie realizacji przedmiotu umowy.
2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na
podstawie
umowy
o
pracę
osób
wykonujących
czynności
określone
w pkt 1 niniejszego paragrafu.
3. W trakcie realizacji zamówienia na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie
Wykonawca przedłoży oświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osoby/osób
wykonujących czynność, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie winno zawierać
w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia
oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonuje osoba/osoby zatrudnione na
podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy.
V. Termin wykonania zamówienia
Termin wykonania – do dnia 31 sierpnia 2022 r.
VI. Warunki udziału w postępowaniu
brak
VII. Kryteria oceny ofert
Cena brutto - 100 %
Sposób dokonywania oceny według kryterium „cena”
Najniższa cena brutto ze wszystkich ważnych ofert
--------------------------------------------------------------Cena brutto badanej ofert

x 100 = ilość punktów

1. Ocena w kryterium „cena” zostanie dokonana na podstawie ceny podanej w Formularzu
ofertowym – zał. nr 3 do Zapytania ofertowego.
2. Oferta która uzyska największą ilość punktów, zostanie uznana za ofertę najkorzystniejszą.
VIII. Termin związania ofertą 30 dni od terminu składania ofert
IX. Sposób przygotowania oferty, miejsce i termin składania ofert:

1. Ofertę należy sporządzić zgodnie ze wzorem Formularza ofertowego - załącznik Nr 3
do Zapytania ofertowego.
2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Oferta oraz oświadczenia Wykonawcy – jeżeli nie są sporządzone na formularzach
stanowiących załączniki do niniejszego Zapytania ofertowego, winny odpowiadać swoją
treścią, treści opisanej w załącznikach. Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia
wszystkich pól wymaganych w dokumentach stanowiących załączniki do Zapytania
ofertowego.
4. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia.
5. Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania zgodnie
z aktualnym wpisem do właściwego rejestru lub ewidencji. W przypadku reprezentowania
Wykonawcy przez pełnomocnika należy dołączyć pełnomocnictwo.
6. Oferta winna być sporządzona w języku polskim oraz opatrzona kwalifikowanym podpisem
elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym i przesłana za pomocą
środków komunikacji elektronicznej (na adres e-mail podany w pkt 8) bądź sporządzona
i podpisana przekazana w formie skanu również za pomocą środków komunikacji
elektronicznej (na adres e-mail podany w pkt 8).
7. Wszelkie koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca
8. Ofertę należy przesłać w wersji elektronicznej do dnia 16 maja 2022 r. na adres
e- mail zamowienia@kuratorium.katowice.pl

X. Dodatkowe informacje
1. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będzie za pośrednictwem
poczty elektronicznej /e-mail - zamowienia @kuratorium.katowice.pl/
2. Zamawiający nie będzie rozpatrywał ofert złożonych po upływnie terminu do składania ofert.
3. W przypadku gdy treść oferty lub złożonych dokumentów/oświadczeń będzie niepełna lub
będzie budzić wątpliwości Zamawiającego, Zamawiający może wezwać wykonawcę
do uzupełnienia dokumentów/oświadczeń, udzielenia wyjaśnień w wyznaczonym terminie.
4. Zamawiający może odrzucić ofertę jeżeli jest niezgodna z wymaganiami określonymi przez
Zamawiającego.
5. Zamawiający może na każdym etapie unieważnić postępowanie bez podania przyczyny
i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
6. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy
z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym Wykonawcą, który
w postepowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał najwyższą liczbę punktów.
7. Informacja o :
a) złożonych ofertach;
b) wyborze najkorzystniejszej oferty;
c) odrzuceniu ofert;
d) unieważnieniu postępowania
zostanie przekazana Wykonawcom, którzy złożyli oferty oraz umieszczona na stronie na której
ukazało się zapytanie ofertowe.
Załączniki:
Załącznik nr 1 - Przedmiar robót
Załącznik nr 2 - Ekspertyza techniczna
Załącznik nr 3 - Formularz ofertowy
Załącznik nr 4 - Wzór umowy
Załącznik nr 5 - Klauzula informacyjna

