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ZAPYTANIE O CENĘ  

 
W związku z realizacją projektu „Druga młodość” – Klub Seniora przy Polskim Związku Niewidomych 

Okręgu Zachodniopomorskim, Nr projektu: RPZP.07.06.00-32-K027/19 realizowanym przez 

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie. Projekt jest współfinansowany 

przez Unię Europejską w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Priorytet VII  Włączenie społeczne, działanie 7.6 Wsparcie 

rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym, zwracamy się z zapytaniem o cenę. 

 

I. ZAMAWIAJĄCY  

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie przy Potulickiej 16, 70-234 
Szczecin (biuro projektu), REGON 810405595, NIP 8510207566, twp@twp.szczecin.pl, 914480021. 
 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług dot. prac remontowo – adaptacyjnych wraz z 
dostarczeniem/zakupem niezbędnych materiałów i sprzętów (np., farb, lamp, armatura itd.). Prace 
będą się odbywały  w Klubie Seniora przy PZN SZCZECIN ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 37, 71-899 
Szczecin w ramach realizacji w/w projektu,  zgodnie ze specyfikacją przedstawioną poniżej:  
 

L.p. Nazwa Zakres prac 

1.  Malowanie: -Gruntowanie sufitów i ścian 105 m² 
 -Akrylowanie narożników  80 mb 
-Szpachlowanie pęknięć i wtopienie siatki masą szpachlową 
20 m²  
-Naprawa i wymiana narożników aluminiowych 30mb 
-Malowanie, dwukrotne ścian farbą lateksową  60 m² 
-Malowanie sufitów dwukrotnie farbą kolor biały 40 m² 
 

2.  Oświetlenie: PANEL LED 60x60 50W 4000K NEUTRALNY PLAFON,  
moc: 50W 
barwa światła: 4500K neutralna 
strumień świetlny: 4500 lumenów 
zasilanie 220-240V/50Hz 
CRI > 80 
kąt świecenia: 120° 
żywotność 50 000 h 
wymiary panelu (cm): 59,5 x 59,5 x 1,1 

3.  Zakup i montaż 
miski ustępowej 

-miska wisząca, deska biała z funkcją łatwego wypinania, 
kolor biały, wymiary produktu:  
-szer. 34,5 x wys. 36,5 x gł. 51 x śr. otworu 10,2 cm 

4.  Zakup i montaż 
baterii w kuchni: Zawartość 

zestawu 

8 x wąż elastyczny z oplotem, ze złączką z 
gwintem żeńskim BSP 3/2", wbudowanymi 
filtrami wstępnego oczyszczania i 
mocowaniami;  

Materiał mosiądz, stal nierdzewna  

mailto:twp@twp.szczecin.pl
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wykonania 

Kolor  chrom  
 

5.  Zakup i montaż 
zlewu w kuchni: 

Komory 1  

Ociekacz tak  

Sposób 
montażu 

wpuszczany w blat  

Zawartość 
zestawu 

zlewozmywak, elementy mocujące, 
uszczelki nablatowe, zaślepka otworu pod 
baterię, z ociekaczem, wpuszczany w blat 

Wymagany 
osprzęt 

zestaw odpływowy A (z korkiem ręcznym) 
lub A + C (z korkiem automaty 

stal nierdzewna  

Kształt 
zlewozmywaka 

prostokątny  

Kolor  stalowy  

Wykończenie polerowany  

Wymiary 
zlewozmywaka 

500 x 580 mm  

Głębokość 
zlewozmywaka 

gł. 170 mm  

Wymiary komory 340 x 410 mm  
 

6.  Blaty kuchenne: zakup i montaż blatów kuchennych: gr. blatu 28 mm,  dł.  
blatów: 3475 mm, 1470 mm, kolor dowolny. 

 

III. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 

1. Materiały, armatura i sprzęty potrzebne do wykonania robót będących przedmiotem zapytania 

ofertowego dostarcza Wykonawca.  

2. Wykonawca wykona roboty będące przedmiotem zapytania ofertowego przy użyciu sprzętu, 

urządzeń i materiałów o jakości odpowiadającej obowiązującym przepisom, normom i standardom. 

3. Wykonawca udziela 24 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty będące przedmiotem zapytania 

ofertowego, licząc od dnia odbioru prac.  

4. Zamawiający udostępni Wykonawcy pobór wody i energii elektrycznej oraz zapewni pomieszczenia 

dla pracowników Wykonawcy.  

5. Wykonawca zobowiązuje się do bieżącej utylizacji odpadów powstałych w trakcie prac.  

6. Potencjalny Wykonawca ma prawo do oględzin miejsca robót i dostępu do dokumentacji 

projektowej adaptowanych pomieszczeń przed dniem złożenia oferty. Powyższe jest możliwe w 

dniach roboczych po uprzednim uzgodnieniu dokładnego terminu z Zamawiającym. 

7. Wykonawca dołączy do oferty kosztorys robót. 
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IV. INFORMACJE DODATKOWE 

1. Po wyłonieniu Wykonawcy, Przedmiot zamówienia będzie wykonywany pod wskazanym 
przez Zamawiającego adresem w siedzibie PZN – Klub Seniora ul. J. Piłsudskiego 37 w 
Szczecinie. Koszty dojazdu pokrywa w całości Wykonawca.  

2. Termin płatności wynosi 7 dni od daty dostarczenia rachunku wraz z protokołem zdawczo- 
odbiorczym poświadczającym zakres wykonanych prac. W przypadku braku środków 
finansowych na koncie projektu płatność zostanie dokonana niezwłocznie po wpłynięciu 
kolejnej transzy dotacji bez odsetek za opóźnienie. 

3. Zapytanie o cenę  nie stanowi przedmiotu zamówienia publicznego regulowanego ustawą z 
dnia 29 stycznia 2004 r. –Prawo zamówień publicznych (t. jedn.: Dz. U z 2018r., poz. 1986 ze 
zm.). 

4. Niniejsze zapytanie o cenę jest umieszczone: na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego 
Towarzystwo Wiedzy Powszechnej OR w Szczecinie, ulica Potulicka 16,  oraz na stronie 
internetowej  www.twp.szczecin.pl   

5. Kryterium wyboru – 100% cena. 
6. Postępowanie dotyczy wyboru jednego wykonawcy. Nie dopuszcza się składania ofert 

Częściowych i wariantowych. 
7. Zaoferowana cena wskazanej usługi powinna uwzględniać wykonanie wszystkich prac i 

czynności świadczonych przez okres i na warunkach określonych w ofercie. 
8. Cena podana w ofercie nie podlega zmianom przez cały okres trwania umowy. 

 
V. OPIS SPOSOBU SKŁADANIA OFERT  

1. Oferty powinny być sporządzone na Formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik do 
niniejszego Zapytania o cenę. 
Oferta musi zawierać: 

 Pełną nazwę składającego ofertę oraz adres lub siedzibę, numer telefonu, nr NIP i Regon; 

 Cenę oferty przedstawionej jako cena brutto (cena wyrażona w PLN tj. z dokładnością do 
dwóch miejsc po przecinku);  

 Oferta winna zawierać treść wymienioną na formularzu ofertowym; 

 Cena podana w ofercie powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem 
Przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego; 

 Osobę do kontaktu; 

 Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione, 

 Ofertę należy przygotować w sposób czytelny i niebudzący wątpliwości. 
 

 
VI.  Wykonawcy wykluczeni z postępowania: 

Wykluczone z postępowania są podmioty powiązane kapitałowo i osobowo z Zamawiającym. Przez 

powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub 

osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami 

wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem 

procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 

1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów akcji; 

3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 

http://www.twp.szczecin.pl/
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4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 
VII. Termin realizacji zamówienia 

Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie kwiecień – maj 2020 r. 

 
VIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT  

1. Oferty można składać pocztą elektroniczną na adres: mdrewniok@twp.szczecin.pl w terminie do 

15.04.2020 r. do godziny 12.00. 

2.  Zamawiający może podjąć negocjacje ze składającym ofertę, który złożył najkorzystniejszą ofertę, 

w przypadku gdy cena najkorzystniejszej oferty dotycząca Przedmiotu zamówienia (lub jego części 

– zgodnie ze złożoną ofertą) przewyższy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 
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FORMULARZ OFERTOWY 

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie, ul. Potulicka 16, 70-234 Szczecin 

 

  Wykonawca: ............................................................ 

 Adres....................................................................... 

           Tel./Fax.................................................................... 

  E-mail...................................................................... 

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

 

Przystępując do zapytania o cenę na świadczenie usług dot. prac remontowo – adaptacyjnych wraz z 

dostarczeniem/zakupem niezbędnych materiałów i sprzętów (np., farb, lamp, armatura itd.). Prace 

będą się odbywały  w Klubie Seniora przy PZN SZCZECIN ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 37, 71-899 

Szczecin w ramach realizacji projektu „Druga młodość” – Klub Seniora przy Polskim Związku 

Niewidomych Okręgu Zachodniopomorskim, Nr projektu: RPZP.07.06.00-32-K027/19 realizowanym 

przez Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie, oferuję wykonanie 

zamówienia na następujących warunkach: 

 

L.p. Nazwa Zakres prac 

1.  Malowanie: -Gruntowanie sufitów i ścian 105 m² 
 -Akrylowanie narożników  80 mb 
-Szpachlowanie pęknięć i wtopienie siatki masą szpachlową 20 
m²  
-Naprawa i wymiana narożników aluminiowych 30mb 
-Malowanie, dwukrotne ścian farbą lateksową  60 m² 
-Malowanie sufitów dwukrotnie farbą kolor biały 40 m² 
 

2.  Oświetlenie: PANEL LED 60x60 50W 4000K NEUTRALNY PLAFON,  
moc: 50W 
barwa światła: 4500K neutralna 
strumień świetlny: 4500 lumenów 
zasilanie 220-240V/50Hz 
CRI > 80 
kąt świecenia: 120° 
żywotność 50 000 h 
wymiary panelu (cm): 59,5 x 59,5 x 1,1 

3.  Zakup i 
montaż miski 
ustępowej 

-miska wisząca, deska biała z funkcją łatwego wypinania, kolor 
biały, wymiary produktu:  
-szer. 34,5 x wys. 36,5 x gł. 51 x śr. otworu 10,2 cm 

4.  Zakup i 
montaż 
baterii w 
kuchni: 

Zawartość 
zestawu 

8 x wąż elastyczny z oplotem, ze złączką z 
gwintem żeńskim BSP 3/2", wbudowanymi 
filtrami wstępnego oczyszczania i mocowaniami;  

Materiał 
wykonania 

mosiądz, stal nierdzewna  
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Kolor  chrom  
 

5.  Zakup i 
montaż zlewu 
w kuchni: 

Komory 1  

Ociekacz tak  

Sposób 
montażu 

wpuszczany w blat  

Zawartość 
zestawu 

zlewozmywak, elementy mocujące, uszczelki 
nablatowe, zaślepka otworu pod baterię, z 
ociekaczem, wpuszczany w blat 

Wymagany 
osprzęt 

zestaw odpływowy A (z korkiem ręcznym) lub A 
+ C (z korkiem automaty 

stal nierdzewna  

Kształt 
zlewozmywaka 

prostokątny  

Kolor  stalowy  

Wykończenie polerowany  

Wymiary 
zlewozmywaka 

500 x 580 mm  

Głębokość 
zlewozmywaka 

gł. 170 mm  

Wymiary komory 340 x 410 mm  
 

6.  Blaty 
kuchenne: 

zakup i montaż blatów kuchennych: gr. blatu 28 mm,  dł.  
blatów: 3475 mm, 1470 mm, kolor dowolny. 

 
 JA (MY) NIŻEJ PODPISANY(I) OŚWIADCZAM(Y), ŻE:  
1. Oferuję/my wykonanie przedmiotu zamówienia pozycje 1 – 6 , zgodnie z wymogami opisu, za 
kwotę w wysokości:  
a. netto: ........................................... PLN  
 
(słownie: ………...................................................................................................... PLN)  
 
b. stawka podatku VAT ...................................... %  
 
c. brutto: ....................................................... PLN 
 
 (słownie: ………...................................................................................................... PLN)  
2) Termin wykonania niniejszego zamówienia – do  31.05.2020r. 
3) Niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni  
4) Zamawiający nie poniesienie żadnych dodatkowych kosztów w związku z realizacją zamówienia. 
5) Oświadczam, że nie jestem powiązany z Zamawiającym zgodnie z zapisami pkt.VI zapytania. 

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

(podpis przedstawiciela wykonawcy/wykonawcy) 

 

 

 

 

 


