
               Stargard Szczec., dnia 01 sierpnia 2014 r. 
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób 

z Upośledzeniem Umysłowym 
Koło w Stargardzie Szczecińskim 

ul. Sikorskiego 16 
73-110 Stargard Szczeciński 

        

 

Zapytanie ofertowe 

 
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej w trybie zamówienia 

przewidzianego w ustawie z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 

z 2013r. poz. 907 z późn. zmianami) na wykonanie prac budowlanych dla inwestycji pn.         

„Modernizacja systemu izolacji i zabezpieczeń przeciwpowodziowych oraz 

przeciwwilgociowych w obiekcie Środowiskowego Domu Samopomocy” przy ul. Brzozowej 

26 w Stargardzie Szczecińskim. 

Z uwagi na fakt, iż Zamawiający nie jest podmiotem przewidzianym dla zastosowania 

przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. 

zmianami), przeprowadzony proces przetargowy będzie miał charakter pomocniczy w oparciu 

o wyżej wymienioną ustawę. Postępowanie przeprowadzone będzie zgodnie z zasadą 

konkurencyjności w trybie zapytania ofertowego.  

 
I. PRZEDMIOT ZAPYTANIA O CENĘ  

Przedmiotem zapytania są roboty ujęte w załączonych przedmiarach robót, które 

obejmują: 

1. Roboty ogólnobudowlane:  

   a) roboty rozbiórkowe, 

   b) roboty murowe,  

   c) remont odcinka stropu,  

 d) roboty posadzkowe, 

   e) roboty izolacyjne ścian piwnic (iniekcje) wraz z osuszaniem,  

   f) wyrównanie posadzek, 

   g) roboty ziemne i rozbiórkowe, 

   h) roboty izolacyjne zewnętrznych ścian fundamentowych, 

   i) uszczelnienie styku schodów zewnętrznych ze ścianą zewnętrzną 

   j) wywiezienie gruzu.     



2. Roboty sanitarne: 

   a) przyłącze kanalizacji deszczowej i instalacja zewnętrzna kanalizacji 

   deszczowej, 

   b) instalacja zewnętrzna kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią 

   ścieków, 

   c) wewnętrzna instalacja wody zimnej i ciepłej, 

   d) instalacja kanalizacji wewnętrznej, 

   e) instalacja c.o. , 

   f) wentylacja pomieszczeń piwnic. 

3. Roboty elektryczne: 

   a) zewnętrzna instalacja elektryczna zasilająca przepompownię, 

   b) wewnętrzne instalacje elektryczne,  

   c) instalacja uziemienia wyrównawczego,  

   d) roboty demontażowe.  

 
II. WARUNKI UDZIAŁU W ZAPYTANIU OFERTOWYM.  

Do zapytania ofertowego mogą przystąpić Wykonawcy, którzy spełniają i akceptują 

określone w załącznikach nr 1-3 warunki oraz przedkładają: 

1. Ofertę cenową (załącznik nr 1) 

2. Oświadczenie o posiadaniu prawa do wykonywania określonej działalności i 

przystąpieniu do udziału w zamówieniu w trybie zapytania o cenę (załącznik nr 2) 

3. Oświadczenie o zapoznaniu się ze wzorem umowy (załącznik nr 3) 

4. Wzór Umowy (załącznik nr 4)  

 
III. TERMINY I FORMA SKŁADANIA ORAZ WYBÓR OFERT 

1. Termin składania ofert: do godz.. 11.00 8.08.2014r., w siedzibie Polskiego 

Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Stargardzie 

Szczeciński przy ul. Sikorskiego 16, 73-110 Stargard Szczeciński (sekretariat). 

2. Forma składania ofert: oferty należy składać osobiście w zaklejonych kopertach z 

napisem: Oferta na  wykonanie prac budowlanych dla inwestycji pn. 

„Modernizacja systemu izolacji i zabezpieczeń przeciwpowodziowych oraz 

przeciwwilgociowych w obiekcie Środowiskowego Domu Samopomocy” przy ul. 

Brzozowej 26 w Stargardzie Szczecińskim. Oferty mailowe nie będą brane pod 

uwagę.  



3. Rozstrzygnięcie ofert nastąpi w dniu 11.08.2014r Zamawiający powiadomi o 

wyniku postępowania, zamieszczając stosowne ogłoszenie na stronie internetowej 

Stowarzyszenia: www.psouu.stargard.pl Oferent, który zostanie wybrany zostanie 

powiadomiony telefonicznie.  

 
IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA  

1. Termin wykonania prac objętych zamówieniem: od 19.08.2014r. do 15.12.2014r.  

 

IV. ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA: 

1. Oferta powinna zostać sporządzona wraz z załącznikami nr 1,2,3 zapytania 

ofertowego oraz podpisana przez uprawniony podmiot.  

2. Jedynym kryterium wyboru złożonych ofert stanowić będzie cena brutto. 

3. Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane 

z realizacją zadania. 

4. Rozliczenie następować będzie przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę 

na fakturze/rachunku w terminie nie przekraczającym 14 dni od dnia otrzymania 

prawidłowo wystawionej faktury/rachunku Podstawą do wystawienia faktury 

będzie sporządzony przez Wykonawcę oraz zaakceptowany przez Zamawiającego 

protokół częściowego lub końcowego odbioru robót  

5. Oferenci będą związani ofertą przez okres 15 dni roboczych. Bieg terminu 

związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Jeżeli 

Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia Umowy, 

Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez 

przeprowadzenia ich ponownej oceny.  

6. Przed upływem terminu składania ofert, w szczególnie uzasadnionych 

przypadkach, Zamawiający może zmodyfikować treść zapytania ofertowego. 

Dokonana modyfikacja zostanie bezzwłocznie przekazana wszystkim 

Wykonawcom, którzy otrzymali zapytanie ofertowe oraz zamieszczona na stronie 

internetowej Zamawiającego.  

7. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty 

w przypadku i bez podania przyczyny.  

8. Osobą uprawnioną do kontaktu z Oferentami jest: 

Pani mgr Anna Cokan – kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy  

           tel. 091 577 62 70, e-mail: dom.samapomoc@wp.pl     



9. Oferty niekompletne, nieprawidłowo wypełnione lub złożone po terminie nie będą 

rozpatrywane.  

10.  Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania, zamieszczając stosowne 

ogłoszenie na stronie internetowej Stowarzyszenia. Oferent, który zostanie 

wybrany zostanie powiadomiony telefonicznie.  

 

        Opracował: 

      Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy 

        mgr Anna Cokan  


