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Zapytanie ofertowe nr 1/TWP/8.1 w ramach procedury ZASADY KONKURENCYJNOŚCI dotyczące prac 

remontowo – adaptacyjnych  w Przedszkolu Niepublicznym TWP w Szczecinie ZIARENKO-ul. Jana Pawła 

II 61 a w Gminie Bielice, powiat Pyrzyce w ramach projektu „Przedszkole Niepubliczne TWP w Szczecinie 

ZIARENKO”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalny Program 

Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Priorytet 8 Edukacja, Działanie 

8.1. Upowszechnienie edukacji przedszkolnej. 
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1. Zamawiający 
 
Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie  
Ul. Potulicka 16, 70-234 Szczecin 
NIP 8522047217 
REGON 810405595 
NIP 8510207566 
914480021 

e-mail: zamowienia@twp.szczecin.pl 
https://twp.szczecin.pl 

 
Osoby do kontaktów w kwestiach związanych z zapytaniem ofertowym:  
Joanna Golczyk 
tel. 606 886 399 
e-mail zamowienia@twp.szczecin.pl 
 
Oferenci mogą zadawa  pytania do przedmiotu zamówienia nie pó niej ni    dnia roboczego przed 

zako czeniem terminu składania ofert. Pytania nale y składa  wyłącznie drogą mailową na adres: 

zamowienia@twp.szczecin.pl Odpowiedzi będą udzielane w ciągu 2 dni roboczych. Zamawiający 

zastrzega sobie mo liwo   zadawania pyta  do zło onych ofert. Pytania będą zadawane drogą mailową 

na wskazany w ofercie adres. Zamawiający przewiduje mo liwo   negocjowania ceny ze wszystkimi 

Wykonawcami.  

 

2. Przedmiot zamówienia 
 
Przedmiotem zamówienia w ramach projektu, „Przedszkole Niepubliczne TWP w Szczecinie ZIARENKO” 

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Priorytet 8 Edukacja, Działanie 8.1. Upowszechnienie 

edukacji przedszkolnej są prace remontowo – adaptacyjne w  Przedszkolu Niepublicznym TWP w 

Szczecinie ZIARENKO- ul. Jana Pawła II 61 a w Gminie Bielice, powiat Pyrzyce. 

 
Kod CPV 
71315000-9 Usługi budowlane  
45000000-7 Roboty budowlane  
45450000-6 Roboty budowlane wyko czeniowe, pozostałe  

 

3. Miejsce i sposób składania ofert 
 
Oferty nale y składa  od dnia 19.06.2020 do dnia 07.07.2020 godz. 10:00 w wersji elektronicznej na 
adres: zamowienia@twp.szczecin.pl 
 
 

mailto:zamowienia@twp.szczecin.pl
https://twp.szczecin.pl/
mailto:zamowienia@twp.szczecin.pl
mailto:zamowienia@twp.szczecin.pl
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-budowlane-8122
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-budowlane-6346
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-budowlane-wykonczeniowe-pozostale-7154
mailto:zamowienia@twp.szczecin.pl
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Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie zostaną odrzucone. Wykonawca mo e przed 
upływem terminu do składania ofert zmieni  lub wycofa  ofertę. Wykonawca o wprowadzeniu zmian 
lub zamiarze wycofania oferty powiadamia Zamawiającego pisemnie przesyłając skan pisma na adres: 
zamowienia@twp.szczecin.pl Pismo (skan) informujące o zmianie lub wycofaniu oferty nale y zło y  
(przed terminem składania ofert), oznaczając w tytule dodatkowo: „ZMIANA OFERTY” lub „WYCOFANIE 
OFERTY”.  
 

4. Opis przedmiotu zamówienia 
Zamówienie dotyczy wykonania prac remontowo – adaptacyjnych w  Przedszkolu Niepublicznym TWP 

w Szczecinie ZIARENKO- ul. Jana Pawła II 61 a w Gminie Bielice, powiat Pyrzyce., zgodnie ze specyfikacją 

poni ej: 

 

L.p. Zakres zamówienia 

Część I Wykonanie zabudów gipsowo kartonowych wentylacji i sufitów 100m2 

Część II Uło enie glazury i terakoty 210 m2 

Część III Szpachlowanie i malowanie  cian i sufitów 720m2 

Część IV Prace naprawcze elewacji w zakresie wyprawy elewacyjnej 50m2 i malowanie 
elewacji 250m2 

Część V Zakup i monta  zlewu 
w kuchni 1szt.: 

Komory 1  

Ociekacz tak  

Kształt zlewozmywaka prostokątny  

Kolor producenta grafitowy  

Wymiary zlewozmywaka 500 x 580 mm  
 

 Zakup i monta  
umywalki – 4 szt.  

wraz z baterią - 4 szt.: 

Umywalka ceramiczna, biała, owalna  0 cm z otworem, z 
przelewem , 
Beteria chromowana pasująca do umywalki 

 Miska ustępowa ze 
stela em – 3 zestawy 

Miska ustępowa lejowa, wisząca 6L ,Dł. miski:  3,  cm 
Wysoko   miski  (po zamontowaniu): 3  cm, dostosowana 
dla dzieci,  z deską sedesową, Stela : Szeroko  : 40 cm 
Wysoko  : 113-133 cm Głęboko   zabudowy: 1 -23,5 cm,do 
kompletowania z przyciskami do stela a, Stela  
przystosowany do spłukiwania 6/3 l lub 4/2 l oraz do 
kompletowania równie  z miską dla osób 
niepełnosprawnych, w komplecie: -  rubunek z zaworem 
kątowym 1/2” do podłączenia wody - zestaw kró ców wraz z 
uszczelkami do podłączenia miski wiszącej - szpilki do 
monta u miski wraz z nakrętkami - za lepki instalacyjne - 
skrzynka ochronna - wsporniki - materiał mocujący. 

Informacja: 
Zamawiający posiada projekt wizualizacji przedszkola, mo e udostępni  go do wglądu Wykonawcom na 
ich pro bę e-mailową. Informuję,  e są to tylko projekty poglądowe. 
 

mailto:zamowienia@twp.szczecin.pl
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Dodatkowe informacje do przedmiotu zamówienia: 
1. Materiały, armaturę i osprzęty potrzebne do wykonania robót będących przedmiotem 

zapytania ofertowego dostarcza Wykonawca.  
2. Wymagany jest monta  osprzętu. 
3. Wykonawca wykona roboty będące przedmiotem zapytania ofertowego przy u yciu sprzętu, 

urządze  i materiałów o jako ci odpowiadającej obowiązującym przepisom, normom i 
standardom.  

4. Wykonawca udziela 24 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty będące przedmiotem 
zapytania ofertowego, licząc od dnia odbioru prac.  

5. Zamawiający udostępni Wykonawcy pobór wody i energii elektrycznej oraz zapewni 
pomieszczenia dla pracowników Wykonawcy.  

6. Wykonawca zobowiązuje się do bie ącej utylizacji odpadów powstałych w trakcie prac.  
7. Potencjalny Wykonawca ma prawo do oględzin miejsca robót i dostępu do dokumentacji 

projektowej adaptowanych pomieszcze  przed dniem zło enia oferty. Powy sze jest mo liwe w 
dniach roboczych po uprzednim uzgodnieniu dokładnego terminu z Zamawiającym. 

 

5. Termin realizacji przedmiotu zamówienia oraz okres gwarancji 
 

5.1 Wykonawca zagwarantuje gwarancję na okres nie krótszy ni  24 miesiące od momentu podpisania 
bezusterkowego protokołu odbioru prac. 

5.2 Z tytułu gwarancji nie będzie przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie.  

5.3 Okres rozpoczęcia i zako czenia prac – 09.07.2020 r.-05.08.2020 r.  

 

6. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 
ich spełniania 

 
6.1 Uprawienia do wykonywania określonej działalności lub czynności 

 
O udzielenie Zamówienia ubiega  się mogą Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania 
okre lonej działalno ci lub czynno ci, je eli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnie . 
 

6.2 Wiedza i doświadczenie. 

 
O udzielenie zamówienia mogą ubiega  się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w 
postępowaniu:  
 

a) W zakresie doświadczenia zawodowego: dwuletnie do wiadczenie zawodowe w zakresie 
 wiadczenia usług/prac remontowo – budowlanych 

b) w okresie ostatnich 2 lat przed upływem terminu składania ofert, a je eli okres prowadzenia 

działalno ci jest krótszy w tym okresie: nale ycie wykonali minimum jedną usługę polegającą na 

 wiadczeniu usług/prac remontowo – budowlanych na kwotę minimum  0.000 zł brutto; 

w przypadku, gdy warto   zamówienia wyra ona została w umowie w walucie obcej – 

równowarto   tej kwoty w zł brutto wg  redniego kursu NBP z dnia zawarcia umowy o 

wykonanie zamówienia).  
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6.3 W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 

obligatoryjnym jest dostarczenie następujących dokumentów na etapie składania oferty:  
  

a) Wpis do CEIDG/ KRS lub inne dokumenty, które mogą potwierdzi  dwuletnie do wiadczenie 
b) Wykaz zrealizowanych usług, o których mowa powy ej (6.2 b), wraz z podaniem ich warto ci, 

przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub na rzecz 

których Wykonawca wykonuje  wiadczenia o charakterze okresowym lub ciągłym oraz 

potwierdzonych w postaci referencji bąd  innych dokumentów wystawionych przez podmiot, 

na rzecz którego usługi były wykonywane (załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego), 

 
 

6.4 Dodatkowe warunki udziału w postępowaniu. 
 

Wpłata wadium – zgodnie z punktem 15 zapytania. 
 

7. Opis sposobu przygotowania oferty 
 

7.1 Oferta musi by  zło ona w odpowiedzi na zapytanie ofertowe upublicznione w bazie 
konkurencyjno ci https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/. 

7.2 Oferta musi zosta  opracowana na Formularzu ofertowym, który stanowi załącznik 2 do 
Zapytania ofertowego. 

7.3 Formularz ofertowy musi zosta  podpisany przez osobę uprawnioną do podejmowania 
wią ących decyzji w imieniu danego Oferenta.  

7.4 Do Formularza ofertowego muszą obowiązkowo by  dołączone wszystkie załączniki 
wymienione w czę ci „Lista dokumentów/o wiadcze  wymaganych od Oferenta”. 

7.5 Zamawiający dopuszcza mo liwo   składania ofert czę ciowych.  
7.6 Zamawiający nie dopuszcza mo liwo ci składania ofert wariantowych.  
7.7 Zamawiający zastrzega sobie prawo do uniewa nienia postępowania bez podania przyczyny. 

Zło enie zapytania ofertowego, jak te  otrzymanie w jego wyniku oferty nie jest równoznaczne 
z udzieleniem zamówienia przez Zamawiającego. 

7.8 Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany tre ci zapytania ofertowego, odwołania 
postępowania lub niewybrania oferty, odstąpienia od udzielenia zamówienia bez podania 
przyczyny oraz mo liwo   negocjacji przedstawionych warunków współpracy w tym 
postanowie  umowy.  

7.9 Oferta musi by  przygotowana w języku polskim, w sposób czytelny. Dokumenty sporządzone w 
języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Dokumenty ofertowe muszą 
by  podpisane przez osobę(-y) upowa nioną(-e) do reprezentowania Oferenta.  

7.10 Okres związania Oferenta zło oną ofertą wynosi 30 dni licząc od dnia upływu terminu 
składania ofert.  

 

8. Weryfikacja wa no ci zło onych ofert 
 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
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8.1 Weryfikację wa no ci ofert przeprowadzi powołana przez Zamawiającego Komisja Oceny Ofert 
zwana dalej Komisją. Weryfikowane będą wyłącznie oferty, które w terminie wpłyną do 
Zamawiającego.  

8.2 Przedmiotem weryfikacji będzie spełnienie przez daną ofertę wszystkich warunków udziału 
w postępowaniu.  

8.3 Oferta, która nie spełni któregokolwiek z warunków udziału w postępowaniu zostanie uznana 
za niewa ną i zostanie odrzucona z procedury wyboru Wykonawcy. 

8.4 Dokumenty składające się na ofertę dostarczone za po rednictwem poczty, których 
Zamawiający nie będzie mógł odczyta , zostaną uznane za niedostarczone i w trakcie 
weryfikacji wymaga  dotyczących załączników do formularza ofertowego dana oferta zostanie 
uznana za niewa ną.  

8.5 Oferentowi nie przysługuje  adna forma odwołania od decyzji Zamawiającego o uznaniu 
niewa no ci oferty – ka dego Oferenta obowiązują te same, jasno okre lone wymogi 
niniejszego zapytania ofertowego, niespełnienie ich nie znajduje  adnego usprawiedliwienia, 
które nie zakłóciłoby zasady równej konkurencji.  

8.6 Zamawiający zwraca szczególną uwagę wszystkim Oferentom na dokładne zweryfikowanie 
oferty przed jej wysłaniem w zakresie ilo ci wymaganych załączników do formularza 
ofertowego, podpisania wszystkich wymagających tego dokumentów przez osobę upowa nioną 
do podejmowania wią ących decyzji w imieniu Oferenta, czytelno ci podpisów, sprawno ci 
plików elektronicznych (plik musi umo liwia  jego odczytanie).  

8.7 Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Oferenta do uzupełnienia brakujących 
elementów oferty lub do zło enia wyja nie  dotyczących zło onej oferty.  
 

9. Lista dokumentów/o wiadcze  wymaganych od Wykonawcy 
 

9.1 Załącznik nr 1 O wiadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 
9.2 Załącznik nr 2 Formularz Ofertowy. 
9.3 Załącznik nr 3 Wykaz usług 
9.4 Aktualny odpis z wła ciwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalno ci 

gospodarczej, je eli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. Dokument 
powy szy musi by  wystawiony nie wcze niej ni  6 miesięcy przed upływem terminu składania 
Ofert, (potwierdzony za zgodno   z oryginałem), o których mowa w czę ci 6.2/6.3„Wiedza i 
do wiadczenie” Zapytania ofertowego. 

9.5 Dokumenty potwierdzające uprawnienia osób do podpisania oferty, je eli nie wynika to 
z dokumentów rejestrowych. 

9.6  Potwierdzenie wpłaty wadium –wygenerowany wydruk potwierdzenia płatno ci z systemu 

bankowego. 

10.  Kryteria oceny ofert 
 

1. Cenę nale y obliczy  i wpisa  do Formularza ofertowego w następujący sposób: 

w rubryce cena ofertowa brutto nale y poda  całkowite wynagrodzenie brutto ryczałtowe 
zawierające wszystkie opłaty, podatki oraz koszty związane z realizacją zamówienia obejmującą 
łączne wynagrodzenie za usługę.  
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2. Podana cena ma charakter ryczałtowy, jest ostateczna i Zamawiający nie poniesie  adnych 

dodatkowych kosztów związanych z realizacją zamówienia. 

 
VII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z 

podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert: 

1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, na podstawie następujących kryteriów oceny 

ofert: 

Nr NAZWA KRYTERIUM 
WAGA 

(Wg) 

1. Całkowita cena brutto 60% 

2. Kompleksowo   w realizacji usług 40% 

 

2. KRYTERIUM I (cena całkowita brutto) 

3. Oferty oceniane będą na podstawie ceny, podanej przez Wykonawcę na formularzu ofertowym i 

obliczane według następującego wzoru: 

      
Cn 

P  =   ----------   x 100 pkt. x Wg 
    Cb 

  

gdzie: 

 P - oznacza liczbę punktów przyznanych badanej ofercie 

 Cn - oznacza cenę całkowitą brutto oferty najta szej 

 Cb - oznacza cenę całkowitą brutto badanej oferty 

 Wg - oznacza wagę kryterium (w %) = Wg 

 

4. KRYTERIUM II (kompleksowo   w realizacji usług):  

5. Oferty oceniane będą w następujący sposób: 

1. Punkty zostaną przyznane w następujący sposób:  

- zło enie oferty na przeprowadzenie 5 usług/czę ci -  100 pkt. 

- zło enie oferty na przeprowadzenie 4 usług/czę ci -  50 pkt. 

- zło enie oferty na przeprowadzenie 1-3 usługi/czę ci -  0 pkt. 

2. Ilo   otrzymanych punktów zostanie pomno ona przez wagę – Wg.  

3. W przypadku zło enia oferty na więcej ni  1 czę   Zamawiający zastrzega sobie prawo 

do odrzucenia czę ci która nie spełniała wymaga  Zamawiającego np. ra ąco niska cena. 

W związku z powy szym w tej sytuacji punkty za odrzuconą czę   nie zostaną przyznane.  

4. Otrzymane w poszczególnych kryteriach oceny ofert punkty, po zsumowaniu będą 

stanowiły ocenę oferty.  
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5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcom, których oferty uzyskają najwy szą liczbę 

punktów łącznie w oparciu o powy sze kryteria oceny ofert rozpoczynając od oferty z 

największą ilo cią punktów i ko cząc na ofercie z najmniejszą ilo cią.  

6. W sytuacji, kiedy dwie lub więcej ofert uzyska taka samą ilo   punktów w taki sposób, 

że więcej niż 5 Wykonawców zakwalifikuje się do udzielenia zamówienia Zamawiający 

udzieli zamówienia Wykonawcy/om, którzy zaoferowali ni szą cenę, a je eli ceny będą 

takie same wezwie tych Wykonawców, do zło enia dodatkowych ofert cenowych. 

 
Informacje o wyniku postępowania Zamawiający upubliczni w Bazie Konkurencyjno ci. 
 

11.  Istotne postanowienia umowy oraz warunki płatno ci 
Zamawiający informuje, a Wykonawca, który składa ofertę akceptuje,  e w umowie będą znajdowały 
się m.in. następujące zapisy: 
 

11.1 Przedmiotem zamówienia w ramach projektu, „Przedszkole Niepubliczne TWP w 
Szczecinie ZIARENKO” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalny 
Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Priorytet 8 
Edukacja, Działanie 8.1. Upowszechnienie edukacji przedszkolnej.są prace remontowo – 
adaptacyjne w  Przedszkolu Niepublicznym TWP w Szczecinie ZIARENKO- ul. Jana Pawła II 61 a 
w Gminie Bielice, powiat Pyrzyce. 

11.2 Zamawiający wymaga wykonania prac w okresie 09.07.2020 r.-05.08.2020 r. oraz 
gwarancji przez 24 miesiące.  

11.3 Strony ustalają,  e odbiorowi przez Zamawiającego podlega  będzie realizacja 
przedmiotu umowy w cało ci a odbiór nastąpi z chwilą podpisania bezusterkowego protokołu 
odbioru prac po ich zako czeniu. 

11.4 Wynagrodzenie ryczałtowe z tytułu realizacji przedmiotu umowy wynosi netto: 
…………………………… PLN (słownie:……………………………………………………) plus podatek VAT tj. łącznie 
brutto …………………………… PLN (słownie:……………………………………………………)  

11.5 Zamawiający dokona płatno ci z tytułu realizacji przedmiotu umowy, po zrealizowaniu 
usługi i podpisaniu protokołu. Istnieje mo liwo   płatno ci zaliczkowej w 3 ratach. Zaliczka 30% 
na poczet realizacji umowy, 60% po przedło eniu protokołu z realizacji co najmniej  0% 
wykonanych prac, 10 % po ostatecznym protokole odbioru na koniec prac. 

11.6 Podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT jest protokół odbioru.  
11.7 Zapłata wynagrodzenia będzie dokonywana w terminie 14 dni od dnia dostarczenia 

prawidłowo wystawionej faktury VAT.  
11.8 Odpowiedzialno   Wykonawcy z tytułu niewykonania bąd  nienale ytego wykonania 

zobowiąza  wynikających z niniejszej Umowy, ograniczona jest do szkody rzeczywistej 
poniesionej przez drugą Stronę, z wyłączeniem utraconych korzy ci oraz do kwoty 
nieprzekraczającej wysoko ci faktycznie zapłaconego przez Zamawiającego na rzecz 
Wykonawcy wynagrodzenia umownego. W przypadku jednak szkody wyrządzonej przez 
Wykonawcę z winy umy lnej odpowiedzialno   Wykonawcy nie jest ograniczona. 

11.9 Zamawiający ma prawo do naliczenia kary umownej za ka dy dzie  zwłoki Wykonawcy 
wobec terminu, o którym mowa w pkt. 3 wyznaczonego na prace remontowo -adaptacyjne w 
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wysoko ci 1% wynagrodzenie ryczałtowego o którym mowa w pkt.  . Wysoko   kar z tego 
tytułu ograniczona jest do  % netto wynagrodzenia umownego o którym mowa w  . 

11.10 Za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z winy le ącej po drugiej Stronie, 
Strona odstępująca uprawniona będzie naliczy  drugiej Stronie karę umowną w wysoko ci  % 
netto wynagrodzenia umownego o którym mowa w  . 

11.11 Warunki wzajemnego przetwarzania danych osobowych Strony uzgodnią w formie 
załącznika do umowy.  

 

12.  Wykluczenia 
 
Informacja o wykluczeniu: 
Zamawiający nie mo e udzieli  zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. 
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym 
lub osobami upowa nionymi do zaciągania zobowiąza  w imieniu Zamawiającego lub osobami 
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynno ci związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem 
procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególno ci na: 
 

• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

• posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile ni szy próg nie wynika z przepisów prawa; 

• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 

• pozostawaniu w związku mał e skim, w stosunku pokrewie stwa lub powinowactwa w linii prostej, 

pokrewie stwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 
Zamawiający (beneficjent): 
 
Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie  
Ul. Potulicka 16, 70-234 Szczecin 
NIP 8522047217 
REGON 810405595 
NIP 8510207566 

 

13. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA  
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od procedury wyboru Wykonawcy, uniewa nienia 
zapytania, uznania,  e postępowanie nie przyniosło oczekiwanego rezultatu bez podania przyczyny  
i konsekwencji prawnych i finansowych z tego wynikających, na ka dym etapie postępowania.  
Ponadto, Zamawiający mo e uniewa ni  postępowanie, gdy cena najkorzystniejszej oferty przewy szy 
kwotę, którą Zamawiający mo e przeznaczy  na s nansowanie zamówienia lub postępowanie 
obarczone jest wadą uniemo liwiającą zawarcie wa nej umowy.  
 

      14. WARUNKI ZMIANY UMOWY   
Zamawiający przewiduje mo liwo   dokonania zmian postanowie  umowy, je eli w trakcie realizacji 
przedmiotu umowy wystąpią okoliczno ci skutkujące konieczno cią: 

a) przedłu enia terminu wykonania umowy, takiego jak: 



10 

 
 

 

– zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawnych, wymagająca 

wprowadzenia zmian do ju  wykonanych elementów przedmiotu zamówienia 

– po udokumentowaniu przez  Wykonawcę wykonania tych elementów, 

– wystąpienie w trakcie realizacji przedmiotu umowy zdarze  noszących 

znamiona tzw. siły  wy szej, uniemo liwiających wykonanie przedmiotu 

umowy w terminie umownym, którym Wykonawca nie mógł zapobiec lub 

których nie mógł przewidzie , po udokumentowaniu zamawiającemu faktu 

wystąpienia tych zdarze  oraz rzeczywistego ich wpływu na termin realizacji 

przedmiotu umowy,  

– za zgodą obu stron,  

b) zmiany harmonogramu realizacji usługi  

c) zmiany terminów płatno ci, 

d) zmiany wynagrodzenia – w przypadku zmiany przepisów w zakresie podatku VAT.  

e) UWAGA:  Zamawiający dopuszcza mo liwo   wydłu enia okresu realizacji umowy w 

przypadku : 

 pojawienia się oszczędno ci w projekcie; 

 wydłu enia okresu realizacji umowy o dofinansowanie; 

 

15. INFORMACJA DOTYCZĄCA WADIUM 

1. Kwota wadium wynosi  000,00zł brutto. 

2. Wadium musi by  wniesione w formie pienię nej:  na rachunek bankowy Zamawiającego o numerze 

16 1240 3930 1111 0000 4228 7629 
3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium w formie pienię nej winno 

wpłyną  na konto Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 

4. Brak wniesienia wadium lub wniesienie wadium w niewła ciwej formie spowoduje odrzucenie oferty. 

 .  Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, je eli: 

a) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana odmówi podpisania umowy na warunkach 

okre lonych w ofercie w terminie 7 dni roboczych od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze 

najkorzystniejszej oferty drogą elektroniczną. Zawarcie umowy nastąpi w miejscu i terminie 

wskazanym przez Zamawiającego. 

b) lub zawarcie umowy stanie się niemo liwe z przyczyn le ących po stronie Wykonawcy, którego 

oferta zostanie wybrana. 

6. Z dokumentu wniesienia wadium powinno wynika  do jakiego postępowania zostało zło one. 

 

16. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO 
16.1  Załącznik nr 1 O wiadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 
16.2  Załącznik nr 2 Formularz Ofertowy. 
16.3  Załącznik nr 3 Wykaz usług 
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Załącznik nr 1                                             

 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

dla Towarzystwa Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie  

 

dotyczy: 
 Zapytania ofertowego nr 1/TWP/8.1 w ramach procedury ZASADY KONKURENCYJNOŚCI dotyczące prac 
remontowo – adaptacyjnych  Przedszkolu Niepublicznym TWP w Szczecinie ZIARENKO-ul. Jana Pawła II 
61 a w Gminie Bielice, powiat Pyrzyce w ramach projektu „Przedszkole Niepubliczne TWP w Szczecinie 
ZIARENKO”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalny Program 
Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Priorytet 8 Edukacja, Działanie 
8.1. Upowszechnienie edukacji przedszkolnej 
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 19.06.2020 r. 

 

............................................................................................ 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………... 

/nazwa i adres Wykonawcy/ 

 

numer telefonu/faxu .............................................. 

                                                  

adres internetowy................................................... 

e-mail .................................................................. 

 

REGON: ................................................................. 

NIP: ....................................................................... 

 

1. O wiadczam,  e: 

a) posiadam uprawnienia do wykonywania okre lonej działalno ci lub czynno ci, je eli ustawy nakładają 

obowiązek posiadania takich uprawnie , 

b) posiadam niezbędną wiedzę i do wiadczenie wymagane w zapytaniu ofertowym oraz dysponuję 

potencjałem technicznym i jestem zdolny do wykonania zamówienia, 

c) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 

d) nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub 

kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upowa nionymi 

do zaciągania zobowiąza  w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu 

Zamawiającego czynno ci związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru 

Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególno ci na: 

 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

 posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, 
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 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 

 pozostawaniu w związku mał e skim, w stosunku pokrewie stwa lub powinowactwa w linii prostej, 

pokrewie stwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli. 

e) O wiadczam, i  zaakceptowałam/em termin realizacji przedmiotu umowy wskazany w czę ci   SIWZ 

oraz w umowie. 

f) O wiadczam,  e zapoznałam/em się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnoszę do 

niej zastrze e  oraz zdobyłam/em konieczne informacje do przygotowania oferty.  

g) O wiadczam,  e jestem związana/y niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia.  

h) O wiadczam,  e przyjmuję do wiadomo ci,  e w przypadku nie zło enia kompletu wymaganych 

dokumentów zostanę wykluczona/y z dalszego postępowania bez mo liwo ci uzupełniania oferty 

(wyjątkiem mo e by  wezwanie do uzupełnie  przez Zamawiającego). 

 
 

 

................................................................... 

      /Podpis Wykonawcy/ 

/Miejscowo  , data/   
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Załącznik nr 2   

FORMULARZ OFERTY 
……………………………………  

/pieczę  Wykonawcy/                                              

 

dla Towarzystwa Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie  

 

dotyczy: 
 Zapytania ofertowego nr 1/TWP/8.1 w ramach procedury ZASADY KONKURENCYJNOŚCI dotyczące prac 
remontowo – adaptacyjnych  Przedszkolu Niepublicznym TWP w Szczecinie ZIARENKO-ul. Jana Pawła II 
61 a w Gminie Bielice, powiat Pyrzyce w ramach projektu „Przedszkole Niepubliczne TWP w Szczecinie 
ZIARENKO”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalny Program 
Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Priorytet 8 Edukacja, Działanie 
8.1. Upowszechnienie edukacji przedszkolnej 
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 19.06.2020 r. 

............................................................................................ 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………... 

/ nazwa i adres Wykonawcy / 

numer telefonu ...................................................... 

numer faksu.......................................................... 

adres internetowy................................................... 

e-mail .................................................................. 

REGON: ................................................................. 

NIP: ....................................................................... 

 

(uwaga – należy wpisać cenę w części na którą składana jest oferta w sposób jednoznaczny i niepozostawiający 
wątpliwości.) 

 

 O wiadczam,  e oferuję następujący przedmiot zamówienia, zgodny ze specyfikacją zawartą 

w zapytaniu ofertowym, za następującą cenę: 

Nazwa/ część  

Całkowita wartość 

zamówienia/usługi 

netto w PLN 

Kwota 

podatku 

VAT 

Całkowita wartość 

zamówienia/usługi/części 

brutto w PLN 

Część 1: 

   

Wykonanie zabudów gipsowo kartonowych 
wentylacji i sufitów 100m2 

 

   

Część II:  

Uło enie glazury i terakoty 210 m2 
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Część III:  

Szpachlowanie i malowanie  cian i sufitów 

720m2 

   

Część IV: 

Prace naprawcze elewacji w zakresie 
wyprawy elewacyjnej 50m2 i malowanie 
elewacji 250m2 

   

Część V 

Zakup i 
monta  
zlewu w 
kuchni 
1szt.: 

Komory 1  

Ociekacz tak  

Kształt 
zlewozmywaka 

prostokątn
y  

Kolor 
producenta 

grafitowy  

Wymiary 
zlewozmywaka 

500 x 580 
mm  

 

Zakup i 
monta  

umywalki 
– 4 szt.  
wraz z 

baterią - 
4 szt.: 

Umywalka ceramiczna, biała, 
owalna 50 cm z otworem, z 
przelewem , 
Beteria chromowana 
pasująca do umywalki 

Miska 
ustępowa 

ze 
stela em 

– 3 
zestawy 

Miska ustępowa lejowa, 
wisząca 6L ,Dł. miski:  3,  
cm Wysoko   miski  (po 
zamontowaniu): 35 cm, 
dostosowana dla dzieci,  z 
deską sedesową, Stela : 
Szeroko  : 40 cm Wysoko  : 
113-133 cm Głęboko   
zabudowy: 15-23,5 cm,do 
kompletowania z 
przyciskami do stela a, 
Stela  przystosowany do 
spłukiwania 6/3 l lub 4/2 l 
oraz do kompletowania 
równie  z miską dla osób 
niepełnosprawnych, w 
komplecie: -  rubunek z 
zaworem kątowym 1/2” do 
podłączenia wody - zestaw 
kró ców wraz z uszczelkami 
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do podłączenia miski 
wiszącej - szpilki do monta u 
miski wraz z nakrętkami - 
za lepki instalacyjne - 
skrzynka ochronna - 
wsporniki - materiał 
mocujący. 

 

 

Całkowita warto   zamówienia netto (czę   1+2+3+4+5)* ………………………………………….…. PLN 

SŁOWNIE:  

……………………………………………………………………………………………………. 

 

Całkowita warto   zamówienia brutto (czę   1+2+3+4+5)* …………………………………………... PLN 

SŁOWNIE:  

……………………………………………………………………………………………………. 
*niepotrzebne skre li  

Ceny powinny zostać zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. 

 

 O wiadczam,  e uzyskałem/am informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i zło enia 

niniejszej oferty. 

 O wiadczam,  e przedmiot zamówienia zrealizuję w zakresie wskazanym w opisie przedmiotu 

zamówienia. 

 O wiadczam,  e przedmiot zamówienia zrealizuję w terminie do dnia: 05.08.2020 r. 

 O wiadczam,  e jestem związany/a niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania 

ofert. 

 O wiadczam, i  niniejsza oferta jest zgodna z warunkami i tre cią ogłoszenia z dnia 19.06.2020 r.i 

akceptuję wszystkie załączniki dołączone do tego ogłoszenia. 

 O wiadczam,  e wszystkie informacje podane w powy szych o wiadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną  wiadomo cią konsekwencji wprowadzenia 

Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji 

................................................................. 

      /Podpis Wykonawcy/ 

/Miejscowo  , data/   

Załączniki:  

 Załącznik nr 1 O wiadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

 Załącznik nr 2 Formularz Ofertowy 

 Załącznik nr 3 Wykaz usług 
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 Aktualny odpis z wła ciwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalno ci 

gospodarczej, je eli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. Dokument 

powy szy musi by  wystawiony nie wcze niej ni  6 miesięcy przed upływem terminu 

składania Ofert, (potwierdzony za zgodno   z oryginałem), o których mowa w czę ci 

6.2/6.3„Wiedza i do wiadczenie” Zapytania ofertowego. 

 Dokumenty potwierdzające uprawnienia osób do podpisania oferty, je eli nie wynika to 

z dokumentów rejestrowych. 

 Potwierdzenie wpłaty wadium –wygenerowany wydruk potwierdzenia płatno ci z systemu 

bankowego. 
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     Załącznik nr 3   
Wykaz wykonanych usług 

 

dotyczy: 
Zapytania ofertowego nr 1/TWP/8.1 w ramach procedury ZASADY KONKURENCYJNOŚCI dotyczące prac 
remontowo – adaptacyjnych  Przedszkolu Niepublicznym TWP w Szczecinie ZIARENKO-ul. Jana Pawła II 
61 a w Gminie Bielice, powiat Pyrzyce w ramach projektu „Przedszkole Niepubliczne TWP w Szczecinie 
ZIARENKO”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalny Program 
Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Priorytet 8 Edukacja, Działanie 
8.1. Upowszechnienie edukacji przedszkolnej 
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 19.06.2020 r., przedstawiam: 

 
WYKAZ USŁUG  (zgodnie z warunkami określonymi w Zapytaniu ofertowym) 

 

Lp. 
Przedmiot usługi (z opisem pozwalającym na ocenę 

spełniania warunku udziału w postępowaniu) 

Wartość 
usługi

 

(w zł brutto) 

Data 
realizacji 

zamówienia 

Zamawiający 
(nazwa podmiotu,  

na rzecz którego usługi 
te zostały wykonane) 

1.      

2.      

3.      

4.      

 
wraz z dowodami określającymi czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym 
dowodami, o których mowa, są referencje bąd  inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego 
usługi były wykonywane. 

            .............................................. 
       /Podpis Wykonawcy/ 

/Miejscowo  , data/   
 

 

 


