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Zgierz, dn. 07.01.2014 r.
Zapytanie ofertowe
na wykonanie prac dostosowujących Pracownię Warsztatową
do potrzeb realizacji projektu
W związku z realizacją - dla Zespołu Szkół Gastronomicznych w Łodzi, ul. Sienkiewicza
88 - projektu pn. „Współpraca z pracodawcami sukcesem szkoły i uczniów”, w ramach
Priorytetu IX, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego,
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego, Zamawiający (Wnioskodawca) zaprasza do składania ofert na zrealizowanie
niżej wymienionych usług.
1. Zamawiający:
Doradztwo Unijne Zbigniew Banasiak
95 – 100 Zgierz
ul. Boya – Żeleńskiego 43a/7
Biuro projektu: ul. 3-go maja 5a, lok. nr 10
95– 100 Zgierz
2. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac dostosowujących Pracownię
Warsztatową do potrzeb realizacji projektu pn. „Współpraca z pracodawcami sukcesem szkoły
i uczniów”. Przedmiot zamówienia określony we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) w
kategoriach: 44000000-0; 44800000-8; 44810000-1; 44300000-3; 44320000-9; 44322000-3;
4432400-7; 44321000-6; 44100000-1; 44160000-9; 44161000-6; 44110000-4; 44114000-2;
44114200-4; 44114210-7; 44111000-1; 44111400-5; 45000000-7; 45400000-1; 45450000-6;
45453000-7; 45440000-3; 45442000-7; 45442100-8; 45442190-5; 45442180-2; 45430000-0;
45432000-4; 45432200-6; 45432210-9; 45432100-5; 45432130-4; 45432110-8; 45432112-2;
45300000-0; 45332000-3; 45332200-5; 45331000-3; 45331200-8; 45331210-1; 45310000-3;
45316000-5; 45315000-8; 45315600-4; 45311000-0; 45311200-2; 45311100-1.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz ofertowo – cenowy
stanowiący Załącznik nr 1 do oferty.
3. Istotne warunki zamówienia
Cena określona w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją
przedmiotu zamówienia (w tym koszty dostawy oraz koszt materiałów).
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Miejsce realizacji usługi: Zespół Szkół Gastronomicznych w Łodzi (90 – 357 Łódź, ul.
Sienkiewicza 88).
Rozliczenie transakcji będzie następować przelewem na konto wskazane na fakturze w
terminie do 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę.

4. Dzielenie zamówienia
Nie dopuszcza się dzielenia zamówienia pomiędzy różnych Wykonawców.
5. Wykaz dokumentów
a) Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi Załącznik
nr 1
b) Do oferty należy załączyć:
 oświadczenie stanowiącego Załącznik nr 2 niniejszego zapytania ofertowego.
6. Opis sposobu obliczenia ceny oferty
a) Wykonawca określi wynagrodzenie jako cenę netto/brutto za wykonanie usług
wymienionych w Załączniku nr 1 do niniejszego Zapytania.
b) Wartość cenową należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w PLN,
c) Cena musi obejmować całkowity koszt ponoszony przez zamawiającego (w tym koszt
dostawy oraz koszt materiałów).
7. Kryterium wykluczenia
Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty powiązane kapitałowo lub
osobowo z zamawiającym (beneficjentem). Szczegółowy zakres tych powiązań zawiera
Załącznik nr 2.
8. Kryteria oceny
Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający stosować będzie
wyłącznie kryterium ceny o wadze 100%.
a) Dla oceny punktowej ofert złożonych na każde z zadań zastosowany zostanie wzór:
W= (Cmin / C) * 100
gdzie W

– liczba punktów oferty badanej

Cmin

- cena najtańszej oferty

C

- cena badanej oferty.

Punkty zostaną obliczone w zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku. O wyborze oferty
decyduje najwyższa liczba uzyskanych punktów.
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9. Miejsce, sposób i termin składania ofert:
Ofertę należy przesłać lub dostarczyć na adres:
Doradztwo Unijne Zbigniew Banasiak
95 – 100 Zgierz, ul. 3-go Maja 5a, lok. nr 10,
bądź przesłać na adres mailowy: zbigniew.banasiak@dge.pl, w terminie do 21.01.2014 r.,
w godz.8-16.
Na etapie wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający może zażądać dodatkowych
informacji, wyjaśnień, uzupełnień.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania
przyczyny.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: (42) 716 26 23 lub 604 126 954.
Załączniki:
1. Formularz oferty wraz ze specyfikacją zamówienia
2. Oświadczenie o braku występowania powiązań
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Załącznik nr 1
OFERTA
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na wykonanie prac dostosowujących Pracownię
Warsztatową do potrzeb realizacji projektu pn. „Współpraca z pracodawcami sukcesem szkoły
i uczniów”, realizowanego w ramach Priorytetu IX, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i
jakości szkolnictwa zawodowego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, składam ofertę na realizację usługi zgodnie z
wymogami opisu przedmiotu zamówienia zawartymi w formularzu ofertowo cenowym.
Wykonawca
1. Nazwa: …………………………………………………………………………………..
2. Adres: …………………………………………………………………………………...
3. Kod pocztowy: ………………………………………………………………………….
4. Miasto: …………………………………………………………………………………..
5. NIP: ……………………………………………………………………………………..
Formularz ofertowo - cenowy
L.p.

Podstawa

1.

KNR 4-01
0807-04

2.

Kalkulacja
własna
KNR 4-01
0112-01

3.

4.

KNR 4-01
0102-03

5.

S-215
1000-04

6.

KNR 2-15
0212-02
KNR 2-15
0104-01

7.

8.

KNR 4-01
0207-01

Opis i wyliczenia

Jedn.
miary

Ilość

Cena
netto

Stawka
VAT

Wartość
netto

Wartość
brutto

Wykonanie prac dostosowujących
Zerwanie posadzek lub m2
68,655
okładzin z masy lastrykowej
8.43*7.65 + 2.45*1.70
Demontaż pieca
szt.
1
Rozbiórka
elementów
konstrukcji
betonowych
niezbrojonych o grubości do
15 cm 0.6*0.15*24
Wykopy wąskoprzestrzenne,
nieumocnione o szerokości
dna do 1.5 m i głębokości do
1.5 m w gruncie kat. IV
0.6*0.6*24
Rurociągi PCW o śr.110 mm
w
wykopie
wewnątrz
budynków łączone metodą
wyciskową
Montaż wpustów żeliwnych
piwnicznych o śr.100 mm
Rurociągi w instalacjach
wodociągowych o śr.nom.15
mm stalowe ocynkowane o
połączeniach gwintowanych
na ścianach w budynkach
niemieszkalnych
Zabetonowanie
żwirobetonem
bruzd
o

m3

2,160

m3

8,640

m

24

szt.

4

m

20

m

24
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9.

KNR 4-01
0105-03

10.

Kalkulacja
własna
NNRNKB
202 113003

11.

12.

NNRNKB
202 113401

13.

Kalkulacja
własna

14.

Kalkulacja
własna

15.

KNR 5-08
0201-02

16.

KNR 5-08
0211-01

17.

KNR 5-08
0303-06

18.

KNR 5-08
0311-02

przekroju do 0.015 m2 w
podłożach,
stropach
i
ścianach bez deskowań i
stemplowań
Zasypanie wykopów ziemią
z ukopów z przerzutem ziemi
na odległość do 3 m i
ubieciem warstwami co 15
cm w gruncie kat.IV
Montaż pieca
Warstwy wyrównujące i
wygładzające z zaprawy
samopoziomującej grubości
5 mm wykonane w w
pomieszczeniach
o
pow.ponad 8 m2
Gruntowanie
podłoży
preparatami Ceresit CT 17 i
Atlas Unigrunt- powierzchnie
poziome
Posadzki o nawierzchni z
żywic epoksydowych CF 37
(składanik A+B)
Cokoliki
z
żywic
epoksydowych,
wykończenie posadzek o
narożach
owalnych
(7.65+8.43+2.45)*2
Montaż
uchwytów
pod
przewody
kabelkowe
układane
pojedynczo
z
przygot.podłoża
mechanicznie - przykręcenie
do kołków plastikowych w
podłożu z cegły
Przewody kabelkowe n.t. w
powłoce polwinitowej(łączny
przekrój żył do 6- Cu/12-Al
mm2) mocowane paskami
lub
klamerkami
na
przygotowanym podłożu
Montaż na gotowym podłożu
puszek 75x75 i 85x105 z
tworzywa sztucznego o ilości
wylotów 4 i przekroju
przewodów do 4 mm2mocowanych bez śrubowo
Montaż na gotowym podłożu
gniazd
bezpiecznikowych
ściennych zamkniętych 63A1
biegunowych
z
podłączeniem

m3

8,643

szt.

1

m2

68,655

m2

68,655

m2

68,655

m

37,060

m

150

m

150

szt.

10

szt.

1
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19.

KNR 5-08
0307-04

20.

KNR 2-17
0101-01

21.

KNR 2-17
0201-01

22.

KNR 4-01
1202-09

23.

KNR 4-01
1204-08

24.

KNR 4-01
1204-01

25.

KNR 4-01
0819-15

26.

KNR
012II 082901
27. KNR
012II 082909
Razem

Montaż na gotowym podłożu szt.
10
łączników
instalacyjnych
podtynkowych krzyżowych,
dwubiegunowych w puszcze
instalacyjnej z podłączeniem
Przewody wentylacyjne z m2
20
blachy stalowej, prostokątne
typ A/I o obwodzie do 400
mm- udział kształtek do 30%
Wentylatory promieniowe o szt.
1
średnicy otworu ssącego do
200
mm
z
wirnikiem
osadzonym na wale silnika napęd nr 1 (masa do 110 kg)
Zeskrobanie i zmycie starej m2
94,835
farby w pomieszczeniach o
powierzchni podłogi ponad 5
m2
68.655+
0.5
*(7.65*2+8.43)*2+0.5*2.45*2
Przygotowanie powierzchni m2
94,835
pod malowanie farbami
emulsyjnymi starych tynków
z
poszpachlowaniem
nierówności
68.655+ 0.5
*(7.65*2+8.43)*2+0.5*2.45*2
Dwukrotne
malowanie m2
94,835
farbami emulsyjnymi starych
tynków
wewnętrznych
sufitów
68.655+
0.5
*(7.65*2+8.43)*2+0.5*2.45*2
Okładziny ścian
Rozebranie
wykładziny m2
74,254
ściennej z płytek (7.65+8.43
+0.6*2+ 0.52*2.45)*2*2.542.0*2*2-2.0*2.0*3
Licowanie ścian płytkami na m2
74,254
klej
Licowanie ścian płytkami o
wymiarach 30x30 cm na klej
metodą kombinowaną

m2

74,254

-
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Wykonawca oświadcza, że:
1. Zapoznał się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosi do niego zastrzeżeń.
2. W razie wybrania oferty wykonawcy zobowiązuje się do realizacji zamówienia zgodnie
z warunkami określonymi w punkcie 2 zapytanie ofertowego, w miejscu i terminie
realizacji określonym przez zamawiającego.
3. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia i nie zalega z płatnością podatków do Urzędu Skarbowego oraz z opłatą
składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

……………………….
miejscowość

…………………………..
data
………….………………………
podpis osoby upoważnionej
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Załącznik nr 2
…………………………..
…………………………..
…………………………..
…………………………..

miejscowość i data

dane wykonawcy

Oświadczenie
Oświadczam, że nie pozostaję związany z zamawiającym (beneficjentem) lub osobami
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego (beneficjenta) lub
osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego (beneficjenta) czynności związanych z
przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo,
w szczególności poprzez:
 uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji,
 pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
 pozostawianie w związku małżeńskim, w stosunku do pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do
drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

…………….…………………
podpis osoby upoważnionej
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