
        Sokolniki, dnia 22.08.2022 r.

ROS.2600.11.2022

ZAPYTANIE OFERTOWE
dotyczące remontu pomieszczeń sanitarnych z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych

w budynku Urzędu Gminy w Sokolnikach

I. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytań ofertowych w związku z wartością zamówienia poniżej
kwoty 130 tys. zł netto. 

II. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Sokolniki, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 98-420 Sokolniki, NIP: 9970134237

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem  zamówienia  jest  remont  pomieszczeń  sanitarnych  z  dostosowaniem  dla  osób
niepełnosprawnych,  zlokalizowanych  na  III  piętrze  budynku  Urzędu  Gminy  w  Sokolnikach.
Przedmiot zamówienia obejmuje remont okładzin ściennych i podłogowych wraz z przebudową
ścian  działowych,  montaż  urządzeń  sanitarnych,  wymiany  stolarki  drzwiowej,  modernizacji
instalacji wodno – kanalizacyjnej i elektrycznej na zasadach poza licznikowej modernizacji sieci
wraz z wymianą opraw oświetleniowych na energooszczędne. 

2. W ramach przedmiotu zamówienia  Wykonawca zobowiązany będzie  do wykonania przedmiotu
zamówienia  zgodnie  z  projektem  architektoniczno  –  budowlanym,  stanowiącym  załącznik  do
niniejszego zapytania ofertowego. 

3. Przedmiar robót załączony do projektu architektoniczno - budowlanego ma charakter pomocniczy.
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  dokładnego  sprawdzenia  ilości  robót  z  dokumentacją
projektową. Z uwagi na to, że umowa na roboty jest umową ryczałtową w przypadku wystąpienia
w trakcie  prowadzenia  robót  większej  ilości  robót  w  jakiejkolwiek  pozycji  przedmiarowej  nie
będzie  mogło  być  uznane  za  roboty  dodatkowe  z  żądaniem  dodatkowego  wynagrodzenia.
Ewentualny  brak  w  przedmiarze  robót,  robót  koniecznych  do  wykonania  wynikających
z  dokumentacji  projektowej  nie  zwalnia  Wykonawcy  od  obowiązku  ich  wykonania  w  cenie
umownej.

4. Wszystkie materiały niezbędne do wykonania zadania dostarcza Wykonawca na własny koszt,
który należy uwzględnić  w złożonej ofercie.

5. Wykonawca  będzie  zobowiązany  do  przedstawienia  Zamawiającemu  co  najmniej
dwóch wersji  koncepcji  wizualizacji  pomieszczeń sanitarnych (w tym kolorystyki)  –
uzyskać pisemną akceptację. 

6. Wykonawca  zobowiązany  będzie  do  przedstawienia  Zamawiającemu  certyfikatów,  atestów
i innych dokumentów potwierdzających, że wbudowane materiały spełniają obowiązujące normy
i normy określone w zapytaniu ofertowym i umowie.

7. Wykonawcy zainteresowani złożeniem oferty powinni dokonać oględzin, pomiarów oraz uzyskać
dodatkowe informacje w godzinach pracy urzędu.

IV. INFORMACJE OGÓLNE

1. Remont obejmuje pomieszczenia w budynku o funkcji użyteczności publicznej, które wg paragrafu
209 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury należy zaliczyć do kategorii ZL III. 

2. Na  podstawie  par.  212  ust.  2  rozporządzenia  MI  wymagana  klasa  odporności  pożarowej  dla
opisywanego budynku po przebudowie (budynek niski) jest klasa „C” odporności pożarowej:
a) główna konstrukcja nośna (istniejąca) – R60;
b) konstrukcja stropu (istniejąca) – REI 60;
c) ściana zewnętrzna (istniejąca) – EI 30;
d) ściany wewnętrzne stanowiące obudowę poziomych dróg ewakuacyjnych – EI 15;
e) konstrukcja dachu – R15;
f) przykrycie dachu – RE15;
g) stopień  rozprzestrzeniania  się  ognia  elementów budowlanych  –  wszystkie  użyte  elementy

i materiały muszą spełniać parametr NRO (nierozprzestrzeniające ognia).

1



3. Obiekt  stanowi  odrębną  strefę  pożarową  zaliczaną  do  kategorii  zagrożenia  ludzi  ZLIII
o nieprzekraczającej wymaganej powierzchni strefy pożarowej 8000 m2 w budynku niskim.

4. Obiekt jako obecnie używany posiada przeciwpożarowy wyłącznik prądu, instalacje odgromowe,
oraz podręczny sprzęt gaśniczy zgodnie z instrukcją przygotowaną dla tego budynku. 

5. Budynek Urzędu jest obiektem 3 kondygnacyjnym, niepodpiwniczonym, wykonany w technologii
tradycyjnej murowanej ze stropem betonowym z belkami stalowymi monolitycznym grubości ok.
25  cm.  Strop  oparty  na  ścianach  murowanych  z  cegły  pełnej  o  grubości  38  cm.  Budynek
przykryty dachem dwuspadowym o kącie nachylenia 30 stopni. 

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie należy wykonać w terminie do dnia 15 grudnia 2022 r. 

VI. PRZESŁANKI ODRZUCENIA OFERTY I WYKLUCZENIA WYKONAWCY 

Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:
1) oferta została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym;
2) treść oferty nie odpowiada treści zapytania ofertowego;
3) Podmiot/Wykonawca nie  uzupełnił  dokumentów do złożenia,  uzupełnienia  których  wezwał

Zamawiający,  w  terminie  wskazanym przez  Zamawiającego  lub  jeśli  mimo uzupełnienia,
złożenia  dokumentów:
- z ich treści nie będzie wynikało, że Wykonawca wykazał spełnienie warunków w sposób
wskazany przez Zamawiającego i na dzień składania ofert,
- treść oferty nadal nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego.

VII. KRYTERIA OCENY OFERT 

Zamawiający dokona oceny ofert,  które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów
oceny ofert: 100 % - cena.

Zamawiający  dokona  oceny  ceny  ofertowej  brutto  wskazanej  przez  Wykonawców  w  formularzu
ofertowym. W tym kryterium Wykonawcy zostaną przyznane punkty w skali od 0 do 100 z dokładnością
do dwóch miejsc po przecinku, na podstawie poniższego wzoru: 

              C.min.
C = ------------------ x 100
               C bad
C min.  – cena brutto oferty najtańszej
C bad – cena brutto oferty badanej

VIII. MIEJSCE, TERMIN SKŁADANIA OFERT 
1. Termin składania ofert: do dnia 7 września 2022 r. do godziny 14:00. 
2. Miejsce składania ofert: Urząd Gminy w Sokolnikach, ul. Marszała Józefa Piłsudskiego 1, 98-

420 Sokolniki 
3. Forma  składania  ofert:  Osobiście,  pocztą  tradycyjną  lub  elektroniczną  na  adres:

zamowienia@sokolniki.pl
4. Termin określony powyżej jest terminem wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.

IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
1. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Oferta musi zostać sporządzona z zachowaniem wzoru (załącznik nr 3).
3. Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna. 
4. Oferta wraz z załącznikami dołączonymi do oferty musi być sporządzona w języku polskim.
5. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem
terminu składania ofert.

XI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 
1. Wykonawca  określa  cenę  oferty  netto  oraz  brutto  za  wykonanie  całego  przedmiotu

zamówienia.
2. Każdy z wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić. Cena musi

być podana w złotych polskich.
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3. Cena  za  wykonanie  przedmiotu  zamówienia  jest  ceną  ryczałtową  brutto.  Cena  podana
w ofercie musi obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia. 

4. Cena oferty złożonej przez przedsiębiorcę musi zawierać podatek od towarów i usług VAT,
naliczany zgodnie z obowiązującymi na dzień złożenia oferty przepisami.

5. Podstawą obliczenia ceny oferty jest zakres zamówienia określony w zapytaniu ofertowym
i załącznikach.

6. Wykonawca,  określając  wynagrodzenie  ryczałtowe,  zobowiązany  jest  do  starannego
zapoznania się z przedmiotem zamówienia, warunkami wykonania i wszystkimi czynnikami
mogącymi  mieć  wpływ  na  cenę  oferty.  Ponadto  Wykonawca  powinien  dokonać  oględzin
budynku.  

7. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia  i zawierać
wszystkie elementy określone w treści zapytania.

8. Cena ofert musi gwarantować pełne wykonanie zakresu rzeczowego objętego przedmiotem
zamówienia.

XII. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Zamawiający może unieważnić postępowanie na każdym etapie bez podania przyczyny.

XIII. INFORMACJA NA TEMAT WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
1. Ważna  Oferta  (niepodlegająca  odrzuceniu  i  złożona  przez  Wykonawcę,  który  nie  podlega

wykluczeniu), która uzyska najwyższą liczbę punktów uznana zostanie za najkorzystniejszą.
2. Wykonawca,  którego  Oferta  zostanie  wybrana,  zostanie  wezwany  do  podpisania  umowy.

Zamawiający  uzna,  iż  Wykonawca,  który  nie  stawi  się  na  wezwanie  do  popisania  umowy
w wyznaczonym terminie, odstąpił od podpisania umowy, o ile nie wystąpią wydarzenia losowe
niezależne do Stron. 

3. Cena za  wykonanie  przedmiotu  zamówienia  obejmować  ma wszystkie  koszty  związane  z  jej
realizacją.

4. Rozliczenia  między  Zamawiającym,  a  Wykonawcą  będą  prowadzone  w  złotych  polskich.  Nie
dopuszcza się rozliczeń w walutach obcych.

5. Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu Oferty jest decyzją ostateczną.
6. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe

jest  podpisanie  przez Zamawiającego umowy z kolejnym Wykonawcą,  który w postępowaniu
uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.

XIV. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 

1. Po wyłonieniu Wykonawcy nastąpi zawarcie umowy.
2. Osoby  reprezentujące  Wykonawcę  przy  podpisywaniu  umowy  powinny  posiadać  ze  sobą

dokumenty  potwierdzające  ich  umocowanie  do  podpisania  umowy,  o  ile  umocowanie  to  nie
będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

3. W przypadku, gdy okaże się, że Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą,
będzie uchylał się od zawarcia umowy Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą
spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny.

XV. INFORMACJA O ZASADACH POROZUMIEWANIA SIĘ  

Wykonawca będzie porozumiewał się z wykorzystaniem następujących metod:
1. Drogą elektroniczną e- mail na adres: bartoszg@sokolniki.pl 
2. Pisemnie  na adres:  Urząd  Gminy w Sokolnikach,  ul.  Marszałka  Józefa  Piłsudskiego 1,  98-420

Sokolniki.
3. Telefonicznie na nr telefonu 504 812 867. 
4. Osobiści w siedzibie Urzędu Gminy w Sokolnikach. 

XVI. POZOSTAŁE INFORMACJE 
1. Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia postępowania w sprawie wyboru wykonawcy bez

wyboru żadnej z ofert lub unieważnienia postępowania na każdym jego etapie. W takim przypadku
Wykonawcy nie przysługuje wobec Zamawiającego żadne roszczenie.

2. Projekt architektoniczno – budowlany i przedmiar stanowi załącznik nr 1. 
3. Dodatkowe uregulowania zostały zawarte w umowie, która stanowi załącznik nr 2.
4. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oferty na wzorze stanowiącym załącznik nr 3.
5. Rysunek techniczny stanowi załącznik nr 4. 
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