Żywiec, dnia 11 czerwca 2021r.
Zapytanie ofertowe w trybie zasady konkurencyjności
Nr: PCPR/PR/RwC/3511/16/21
na wykonanie usług adaptacyjno-remontowych
w ramach projektu pt.: Rodzina w Centrum
Na podstawie „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” (dalej jako Wytyczne),
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu, w trybie zasady konkurencyjności
zwraca się z zapytaniem ofertowym na usługi w dwóch częściach:
Część I – Wymiana drzwi wejściowy na drzwi automatycznie otwierane wraz z
obróbką remontową w budynku Zamawiającego tj.: Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Żywcu, ul. Ks.Pr.St.Słonki 24;
Cześć II - Remont/Adaptacja 1 pomieszczenia biurowego w budynku
Zamawiającego tj.: Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu,
ul. Ks.Pr.St.Słonki 24.
Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pt. Rodzina w Centrum
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS oraz środków
własnych jednostki - ZON
Zamawiający:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu,
34-300 Żywiec, ul. Ks. Pr. St. Słonki 24
tel. 33 861 93 36
mail: pcpr_zywiec@op.pl, www.pcpr-zywiec.pl
1. Przedmiot zamówienia
CPV: Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45410000-4 Tynkowanie
45431000-7 Kładzenie płytek
45442100-8 Roboty malarskie
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
2. Opis przedmiotu zamówienia:
1) Realizacja usługi w dwóch częściach:
Część I – Wymiana drzwi wejściowy na drzwi automatycznie otwierane wraz z
obróbką remontową w budynku Zamawiającego tj.: Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Żywcu, ul. Ks.Pr.St.Słonki 24;
Cześć II - Remont/Adaptacja 1 pomieszczenia biurowego w budynku

Zamawiającego tj.: Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu,
ul. Ks.Pr.St.Słonki 24.
Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pt. Rodzina w Centrum
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS oraz środków
własnych jednostki – ZON.
2) Wymagany przez Zamawiającego minimalny okres gwarancji wynosi:
- w zakresie części I - 60 miesięcy od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru
robót bez wad i usterek. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady wygasają po upływie
okresu gwarancji.
- zakresie części II - 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru
robót bez wad i usterek. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady wygasają po upływie
okresu gwarancji.
3) Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, odrębnie
na cześć I i II.
4) Przedmiot zamówienia w części I i II został szczegółowo opisany
w przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr: 1 do niniejszego zapytania
ofertowego.
3. Zakres obowiązków Wykonawcy:
1) Wykonawca winien zachować szczególne warunki ostrożności oraz odpowiednio
zabezpieczyć miejsce prowadzenia prac. Miejsce realizacji zamówienia zarówno
w części I i II będzie dostępne/ otwarte dla klientów. Przed przystąpieniem do
prac Wykonawca winien uzgodnić sposób ich prowadzenia, oznaczenia i
zabezpieczenia z Zamawiającym.
2) Wykonawca ma obowiązek wyjaśnić z Zamawiającym wszystkie wątpliwości
w stosunku do zakresu zawartego w przywołanych dokumentach, przed
złożeniem oferty. Po złożeniu oferty, Zamawiający będzie uważał, że Wykonawca
nie ma wątpliwości i uwag w stosunku do zakresu ujętego w dokumentacji
(dotyczy to również możliwości przeprowadzenia wizji lokalnej na miejscu, w celu
dookreślenia zakresu prac remontowo-adaptacyjnych).
3) Wykonawca wykona przedmiot zamówienia zgodnie z przedmiarami,
obowiązującymi przepisami, normami i warunkami technicznymi oraz zasadami
sztuki budowlanej i wymogami poczynionych uzgodnień.
4) Bezpośredni nadzór na budowie sprawowany będzie przez pracowników
Wykonawcy posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane.
5) Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:
a) zapoznania się w sposób bardzo szczegółowy z zakresem robót,
b) zapewnienia ochrony mienia i ochrony ppoż. znajdującego się w
miejscu prowadzenia prac;
c) oznakowania i zabezpieczenia miejsc prowadzenia prac zgodnie
z obowiązującymi przepisami bhp;
d) zapewnienia szczególnych warunków bezpieczeństwa z uwagi
na prowadzenie prac w obiekcie pod ruchem;

e) przeprowadzania prób, pomiarów i sprawdzeń, przewidzianych
warunkami technicznymi, wykonania i odbioru robót budowlano –
montażowych, na własny koszt;
f) wykonania, na żądanie Zamawiającego, dodatkowych pomiarów
sprawdzających; Wykonawca poniesie koszty takich pomiarów, jeśli
wykażą one, że pomiary dały wynik negatywny;
g) usunięcia poza teren prowadzenia prac wszelkich urządzeń
tymczasowych, zaplecza, itp., po zakończeniu robót;
6) Zamawiający ma prawo do dokonywania kontroli przebiegu i sposobu realizacji
prac, odstąpienia od umowy w przypadku niewywiązania się Wykonawcy
z warunków umowy i nieprzedstawienia zadowalających wyjaśnień.
7) Rozliczenie i realizacja płatności nastąpi zgodnie z umową.

4. Warunki udziału w postępowaniu:
1)

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia poniżej
określone warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
gospodarczej na sumę gwarancyjna min. 15 000,00 zł (słownie: piętnaście
tysięcy złotych). Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dokument
potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż
15 000,00 zł (opłacona polisa).
b) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, przed
upływem terminu składania ofert wykonał należycie, co najmniej 1 zadania
polegające na remoncie/adaptacji pomieszczeń o wartości min. 30 000,00zł
brutto.
Wykonawca zobowiązany jest wymienić w formularzu oferty zrealizowane
zadania oraz załączyć do oferty dowody określające, czy te roboty budowlane
zostały wykonane należycie (np. referencje, poświadczenia).
c) Dodatkowo:
Wykonawca nie może być podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo ani kapitałowo. 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 a czynności związane
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy
a Wykonawcą, a polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego,
prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub
powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.
5. Dokumenty składane w odpowiedzi na zapytanie ofertowe:
1) Formularz ofertowy – zgodny z załącznikiem nr 2 do niniejszego zapytania.
2) Oświadczenie o posiadaniu doświadczenia, potencjału, zasobów kadrowych
oraz sytuacji ekonomiczno-finansowej w zakresie objętym przedmiotem
zapytania – zał. nr 3 do niniejszego zapytania „Wykaz usług”.
3) Oświadczenie o braku powiązań – zał. nr 4 do niniejszego zapytania.
4) Referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz,
którego roboty remontowo-adaptacyjne o wartości każdej z nich, nie mniejszej
niż 30 000,00PLN brutto były wykonywane;
5) Dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej o
określonym profilu w tym: kopia NIP,REGON, wydruk z CEiDG, odpis KRS lub
inne.
6. Miejsce wykonania prac - Żywiec.
7. Termin realizacji zlecenia: od dnia zawarcia umowy do dnia
31.10.2021r., przy założeniu, iż terminy wykonania prac w zakresie
części I i II będą ustalane na bieżąco z Zamawiającym.
8. Miejsce i termin składania ofert.
1. Oferty w formie pisemnej na formularzu ofertowym wraz z załącznikami należy
składać osobiście lub przesłać pocztą na adres: 34-300 Żywiec, ul. Ks. Pr. St.
Słonki 24.
2. Koperta zawierająca ofertę powinna zostać opisana w następujący sposób:
Oferta
na
zapytanie
w
trybie
zasady
konkurencyjności–
nr: PCPR/PR/RwC/3511/16/21
3. Oferty można składać pocztą elektroniczną na adres:pcpr_zywiec@op.pl,
a następnie dostarczyć oryginały podpisanych dokumentów.
4. Termin składania ofert upływa z dniem 25 czerwca 2021r.,godz. 24:00. Liczy
się data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego.
5. Ocena złożonych ofert nastąpi do dnia 6 lipca 2021r.
9. Wykluczenia.
1. Z postępowania wyklucza się Oferentów osobowo
powiązanych z Zamawiającym.
2. Niespełniających warunków określonych w Pkt 4

lub

kapitałowo

10.Kryterium oceny oferty, waga, opis sposobu przyznawania
punktacji:

Przy ocenie ofert i wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się
kierował następującymi kryteriami:
Cena – 100%
11. Określenie
warunków
istotnych
zmian
umowy,
informacja
o planowanych zamówieniach, o których mowa w pkt 11 lit. a) ppkt
ix podrozdziału 6.5.2 Wytycznych.
Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej
umowy, jeżeli na skutek wystąpienia okoliczności niezależnych i niezawinionych
przez Zamawiającego, (których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy), a wykonanie zamówienia nie jest możliwe w wymiarze oraz terminie
określonym przez Zamawiającego.
12. Dodatkowe warunki przeprowadzania procedury
1) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania na każdym
jego etapie bez podania przyczyny.
2) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców
dodatkowych wyjaśnień i dokumentów dotyczących treści złożonych
dokumentów.
3) Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.
4) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji
w przypadkach uzasadnionych.
5) Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w tekście oferty oczywistych
omyłek pisarskich, niezwłocznie zawiadamiając o tym danego Wykonawcę.
W przypadku rozbieżności, co do kwoty oferty Zamawiający przyjmuje kwotę
wpisaną słownie.
6) Cena oferty stanowić będzie wynagrodzenie za realizację całego przedmiotu
zamówienia i nie podlega zmianom w okresie realizacji umowy.
7) Cena podana w ofercie musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego
zapytania oraz obejmować koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej
oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami i wymaganiami realizacji
przedmiotu zamówienia.
8) Warunki płatności: do 30 dnia od otrzymania faktury.
9) Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
10) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
11) Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, odrębnie na
cześć i i II.
12) Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.
13)Informacja o projekcie pt. Rodzina w Centrum, www.pcpr-zywiec.pl.
13.Inne:
Wzór umowy o realizacje usług – załącznik nr: 5 do zapytania
ofertowego.

