
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH 

na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 130 000 zł 

W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych 

 

I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO: 

Nabywca: Powiat Zgorzelecki  
ul. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego 8A 
59-900 Zgorzelec 
NIP: 615 18 11 188 
Odbiorca: Dom Pomocy Społecznej „Jędrek” 
w Opolnie-Zdroju 
ul. Parkowa 2 
59-920 Bogatynia 
 

W imieniu Zamawiającego postępowanie prowadzi: 
Stanisław Goszczycki: 
e-mail: przetargi@dpsjedrek.pl, tel.  506 670 545, 75 77 38 306 wew. 16, fax. 75 77 38 306,   
 

II. Nazwa przedmiotu zamówienia: 

Remont łazienki na II piętrze budynku Domu Pomocy Społecznej „Jędrek” w Opolnie- 
Zdroju ul. Parkowa 2. 

Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia do składania 
ofert cenowych.   

III. Opis przedmiotu zamówienia : 

1. Miejsce realizacji zadania : 

Dom Pomocy Społecznej „Jędrek” w Opolnie-Zdroju ul. Parkowa 2 

2. Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do niniejszegozaproszenia do 
składania ofert cenowych. 

IV. Termin realizacji zamówienia: do 30 listopada 2021r. 

V. Warunki realizacji zamówienia: 

1. Sposób wykonania zamówienia - Prace prowadzone będą w czynnym obiekcie, w związku 
z powyższym należy na bieżąco uzgadniać przebieg robót z jego użytkownikiem tak, aby nie 
zakłócać funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej „Jędrek”. 

2. Płatność:  w terminie do 21 dni od daty dostarczenia przez Wykonawcę do siedziby 
Zamawiającego Faktury VAT,  po bezusterkowym odbiorze robót, 



3. Gwarancja: minimum 36 miesięcy na zrealizowany przedmiot umowy oraz gwarancja 
producenta na wbudowane materiały. 

VI. Sposób przygotowania oferty: 

1. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał oględzin i wizji 
lokalnej w budynku Domu Pomocy Społecznej „Jędrek”, w celu uzyskania niezbędnych 
informacji do sporządzenia prawidłowej wyceny w zakresie realizacji przedmiotu 
zamówienia. Wykonawca przeprowadzi wizję lokalną we własnym zakresie i na własny 
koszt, uzgadniając każdorazowo telefonicznie termin jej dokonania z pracownikiem 
prowadzącym postępowanie w imieniu Zamawiającego.  

2. Oferta musi zawierać: 

- pełną nazwę Wykonawcy z adresem, danymi teleadresowymi, 

- cenę oferty uwzględniającą wykonanie wszystkich prac i czynności orazzawierającą 
wszelkie koszty związane z prawidłową realizacją przedmiotuzamówienia. Nie dopuszcza się 
ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego na żadnym etapie realizacji 
zamówienia, 

- oferta powinna być podpisana przez Wykonawcę lub przez osoby uprawnione do 
reprezentowania Wykonawcy (podpis czytelny Wykonawcy lub osoby uprawnionej do 
reprezentowania Wykonawcy lub podpis nieczytelny Wykonawcy lub osoby uprawnionej do 
reprezentowania Wykonawcy z pieczątką imienną) zgodnie z zasadami reprezentacji 
wynikającymi z aktualnego wpisu do właściwych rejestrów/ewidencji lub pełnomocnika 
zgodnie z zakresem załączonego pisemnego pełnomocnictwa. Jeżeli upoważnienie nie wynika 
z ogólnie dostępnych danych rejestrowych (wpis KRS, CEIDG) wówczas należy załączyć 
dokument w postaci pełnomocnictwa poświadczającego umocowanie danej osoby/osób do 
podpisania oferty. Dołączone pełnomocnictwo musi mieć formę oryginału lub kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania 
Wykonawcy. 

VII. Wymagania od Wykonawców (warunki udziału w postepowaniu): 

1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał doświadczenie zawodowe niezbędne do 
wykonania przedmiotu zamówienia tj. wykazał, iż w ciągu ostatnich 5 lat od daty składania 
ofert wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną obejmującą swoim zakresem roboty 
odpowiadające przedmiotowi zamówienia – za kwotę nie mniejszą niż 30.000 złotych brutto 
(słownie: trzydzieści tysięcy złotych brutto). 

2. Wykonawca powinien znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej 
wykonanie zamówienia tj. posiadać opłaconą polisę, a wprzypadku jej braku inny dokument 
potwierdzający, iż Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę gwarancyjną nie 
mniejszą niż 60.000 złotych. 

Na etapie składania ofert spełnienie wymagań Wykonawca potwierdzi składając oświadczenie 
zawarte w Formularzu oferty, zaś dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań wybrany 
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu przed podpisaniem Umowy. 
Dokumentami tymi będą: referencje lub poświadczenie potwierdzające należyte wykonanie 



co najmniej jednej roboty budowlanej obejmującej swoim zakresem roboty odpowiadające 
przedmiotowi zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 30.000 zł brutto, opłaconą Polisę lub w 
przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, iż Wykonawca jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 
zamówienia na kwotę gwarancyjną nie mniejszą niż  60.000 złotych. 

VIII. TRYB postepowania:  

ROZEZNANIE CENOWE 

Poniższą ofertę należy: 

1)złożyć w formie pisemnej (osobiście, pisemnie – listem) / elektronicznie (adres e-mail 
Zamawiającego: przetargi@dpsjedrek.pl ) / faxem ( nr faxu 75 77 38 306 ) na załączonym 
„Formularzu oferty” do dnia 06.10.2021r. do godziny 10:00. 

2) oferty składane pisemnie należy opakować w kopertę, zaadresować na Zamawiającego i 
opisać: „Oferta na: Remont łazienki na II piętrze budynku Domu Pomocy Społecznej 
„Jędrek” w Opolnie- Zdroju ul. Parkowa 2.” 

3) Wykonawcy zostaną poinformowani o dokonanym wyborze, Wykonawca, który złoży 
ofertę najkorzystniejszą będzie zobowiązany do podpisania umowy. 

4) kryterium decydującym o wyborze oferty jest tylko cena -100%– przy założeniu, że 
Wykonawca złoży ofertę zawierającą przedmiot zamówienia zgodny z wymaganiami 
Zamawiającego. 

 

Opolno-Zdrój, dnia 29.09.2021r.  

 

Zatwierdził: 
         Dyrektor DPS „Jędrek” 
         w Opolnie-Zdroju 
         Sylwia Půta-Świercz 
 

 

W załączeniu: 

1. Zał. Nr 1 -Klauzula informacyjna RODO, 

2. Zał. Nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia, 

3. Zał. Nr 3 - Formularz oferty, 

4. Zał. Nr 4 –Wzór umowy, 

5. Zał. Nr 5 – Przedmiar 


