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Stoszowice, 04.07.2022 r 

Znak sprawy: RR.271.33.2022 

 

Zamawiający: 

Gmina Stoszowice  

Stoszowice nr 97 

57 – 213 Stoszowice  

NIP 8871635220 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE  

 

Gmina Stoszowice z siedzibą Stoszowice nr 97, 57 – 213 Stoszowice zaprasza do 

składania ofert na wykonanie zamówienia pn.: 

„Modernizacja pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Grodziszczu” CPV 45000000-7.  

Projekt dofinansowany z Budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach konkursu      

„Odnowa Dolnośląskiej wsi” w 2022 roku. 

Postępowanie prowadzone jest w trybie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 

2019 r. Prawo zamówień publicznych. 
(tytuł zadania/przedmiot zamówienia) 

 

1. Opis przedmiotu zamówienia  

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane 

Prace rozbiórkowe: rozebranie okładzin z płytek ściennych, demontaż ościeżnic 

stalowych, rozebranie ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych, rozebranie 

płytek posadzkowych, skucie wylewki betonowej w części kabin WC, skucie 

parapetów betonowych, rozebranie wykładziny PCV, rozebranie obicia z płyty 

spilśnionej, rozebranie desek podłogowych, zeskrobanie starej farby ze ścian, 

wywiezienie materiału z rozbiórki. 

Prace budowlane: wyrównanie podłoża przez nabicie obustronne desek do belek 

stropowych i ułożenie dwuwarstwowo płyty OSB frezowanej grubości 25mm i 18mm 

krzyżowo, postawienie ścianek z płyt gipsowo-kartonowych na stelażu metalowym z 

izolacją z wełny mineralnej i z wykonaniem wzmocnień pod urządzenia sanitarne, 

zagruntowanie i wykonanie gładzi gipsowych na ścianach przeznaczonych pod 

malowanie, wykonanie sufitu podwieszanego z płyt gipsowo - kartonowych, 

wykonanie zabudów urządzeń spłukujących (stelaży WC), osadzenie parapetów 



 

2 
 

okiennych z PCV, osadzenie narożników na narożach ścianek i otworów okiennych, 

wykonanie okładziny z płytek ściennych w części kabin wysokość około 205cm, przy 

umywalkach i pisuarze wysokość około 120cm, osadzenie listew wykańczających 

aluminiowych, wykonanie posadzki płytek podłogowych R 10 na płycie OSB, 

wykonanie cokolików, wypełnienie łączeń płytek silikonem, montaż drzwi 

wewnętrznych z płyty otworowej z samozamykaczami, bez wejściowych do 

remontowanego pomieszczenia (wymiana klamki z szyldem, zamkiem i wkładką), 

malowanie ścian i sufitów, dostawa i montaż ścianek systemowych z płyty HPL, 

dostawa i montaż wyposażenia pomieszczeń (lustra, uchwyty na papier toaletowy w 

rolce zwykłe). 

Prace elektryczne: demontaż istniejącej instalacji, doprowadzenie instalacji 

elektrycznej zasilającej do remontowanego pomieszczenia z pomieszczenia kuchni w 

korytkach z uzupełnieniem zabezpieczenia przeciwporażeniowego, założenie 

skrzynki bezpiecznikowej, rozprowadzenie instalacji oświetleniowej do nowo 

powstałych pomieszczeń (WC damskie 2 szt. WC męckie 1 szt. szatnia 1 szt.), 

wykonanie dwóch podejść do gniazdek wtykowych przy umywalkach, 

doprowadzenie zasilania do przepływowych podgrzewaczy wody pod umywalki (3 

szt.), zakup elektrycznych podgrzewaczy wody, doprowadzenie zasilania do 

wentylatorów mechanicznych włączanych ze światłem (2 szt.), zakup wentylatorów, 

pomiary. 

Prace instalacyjne: demontaż istniejącego wyposażenia, demontaż instalacji wodno-

kanalizacyjnej, demontaż istniejącego grzejnika centralnego ogrzewania i podłączenie 

dwóch nowych grzejników we wnękach okiennych, wymiana podejścia 

kanalizacyjnego z fi 110 na fi 160 w części piwnicznej do momentu połączenia dwóch 

pionów kanalizacyjnych, wykonanie przewiertu koronką diamentową przez mur i 

strop fi 150, wykonanie podejść instalacji wodnej do urządzeń spłukujących, pisuaru i 

umywalek, podłączenie podgrzewaczy do instalacji wodnej, dostawa i montaż stelaży 

WC, wykonanie instalacji kanalizacyjnej z podłączeniem (muszle 4 szt. umywalki 3 

szt. pisuar 1 szt.), wykonanie instalacji odpowietrzającej instalację kanalizacyjną z 

montażem kominków odpowietrzających w istniejącym otworze na ścianie 

szczytowej, wykonanie wentylacji z rur Spiro z blachy ocynkowanej nad sufitem 

podwieszanym z podłączeniem do istniejących otworów w ścianie szczytowej i 

montażem wentylatorów, wykonanie białego montażu (miski ustępowe 4 szt. z 

przyciskiem i deską sedesową, umywalki z postumentem i baterią montowaną na 

umywalce 3 szt., pisuar 1 szt., wywiezienie materiału z rozbiórki). Wszystkie 

zakupione materiały przeznaczone cło wbudowania muszą posiadać atesty, 

certyfikaty lub świadectwa dopuszczenia określone Polskimi Normami i być 

zaakceptowane przez inwestora. 

 Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi, sztuką 

budowlaną, normami i obowiązującymi przepisami prawa, oraz wytycznymi 

Zamawiającego, z materiałów własnych Wykonawcy. Wycenę należy wykonać w 

oparciu o przedmiary robót, zaleca się Wykonawcy dokonać wizji lokalnej obiektu, w 
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celu uwzględnienia wszystkich czynników wpływających na zakres prac i   

kształtujących ostateczną cenę oferty.  

  

Zamawiający informuje, że wszędzie tam, gdzie w treści opisu przedmiotu 

zamówienia, zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenia, 

Zamawiający dopuszcza użycie metod, materiałów, urządzeń, systemów, technologii 

itp. równoważnych do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia. 

Posługiwanie się nazwami producentów lub produktów ma wyłącznie charakter 

przykładowy. Dopuszcza się oferowanie wszelkich równoważnych materiałów o 

właściwościach nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego. Parametry 

wskazanego standardu muszą określać minimalne warunki techniczne, 

eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe i funkcjonalne, jakie mają spełniać. Wskazane 

znaki towarowe, patenty, marki lub nazwy producenta wskazujące na pochodzenie 

określają jedynie minimalną klasę produktu. W ofercie można przyjąć inne marki i 

producentów, jednak o parametrach w szczególności technicznych, jakościowych i 

właściwościach użytkowych oraz funkcjonalnych nie gorszych niż w opisie 

przedmiotu zamówienia. Zmiana materiałów określona powyżej każdorazowo 

wymaga pisemnej zgody ze strony Zamawiającego, wydanej przed ich faktycznym 

dokonaniem. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany jest okazać 

w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację 

zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo wystąpienia do projektanta o opinię na temat 

oferowanych materiałów lub urządzeń. Opinia ta może stanowić podstawę do 

podjęcia przez Zamawiającego decyzji o przyjęciu materiałów lub urządzeń 

równoważnych. 

2. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 

Termin realizacji do 31.08.2022 r.  

Okres gwarancji na roboty - 36 miesięcy 

3. Termin składania ofert: 

Ofertę należy złożyć do 11 lipca 2022 r. do godz. 12:00 

4. Miejsce składania ofert:  

Oferent może złożyć ofertę osobiście w siedzibie Zamawiającego, pok. Nr 15, 

przesłać pocztą na adres: Gmina Stoszowice, Stoszowice 97, 57-213 Stoszowice lub na 

adres e-mail: budownictwo@stoszowice.pl 

5. Forma składania ofert (sposób przygotowania oferty): 

1. Ofertę należy sporządzić na Formularzu oferty stanowiącym załącznik do 

niniejszego zapytania ofertowego. Do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy, na 

podstawie, którego Wykonawca dokonał kalkulacji oferty. Przyjmuje się, że 

Wykonawca może złożyć swoją ofertę na innym druku – istotnym jest, aby zawierała 

ona elementy składowe zawarte na druku oferty.  

2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej i czytelnie. 



 

4 
 

3. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania 

Wykonawcy. 

4. Wszelkie poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone 

podpisem osoby (osób) podpisującej ofertę. 

5. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem 

oferty, Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

7. W przypadku składania ofert w siedzibie Zamawiającego lub za pośrednictwem 

poczty na kopercie należy umieścić nazwę zadania/zapis o treści: Oferta na: 

„Modernizacja pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Grodziszczu”. Projekt 

dofinansowany z Budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach konkursu 

„Odnowa Dolnośląskiej wsi” w 2022 roku.  

6. Warunki udziału w postępowaniu:  

• O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają 

wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy 

z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 

wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego 

(Dz. U. z 2022 r. poz. 835) i spełniają poniższe warunki udziału w postępowaniu: 

• W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia lub 

dysponują minimum jedną osobą, posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

elektrycznych i energetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na 

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów uprawniających do kierowania 

robotami budowlanymi w ww. specjalności, przynależącą do właściwej izby 

samorządu zawodowego.  

• Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia. 

Weryfikacja odbędzie się na podstawie oświadczenia Wykonawcy. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia w toku badania i oceny oferty 

wiarygodności ww. oświadczeń poprzez żądanie od Wykonawców przedłożenia 

dokumentów na potwierdzenie twierdzeń w nich zawartych. 
(określenie m.in. warunków jakie muszą spełniać wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia) 

7. Informacja dotycząca otwarcia ofert: 

a) O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi poprzez 

zamieszczenie informacji na stronie internetowej Zamawiającego oraz poprzez 

przesłanie informacji do Wykonawców biorących udział w postępowaniu. 

b) Zamawiający zastrzega możliwość zamknięcia niniejszego postępowania bez 

wyboru którejkolwiek oferty. 

8. Kryteria oceny oferty:  
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 Jedynym kryterium oceny ofert jest cena, określona jako ryczałt. Wynagrodzenie 

ryczałtowe oznacza, że Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, 

chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub 

kosztów prac. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszystkie koszty związane z 

wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu 

oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją zamówienia, a także 

oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji ceny w przypadku, 

gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający może 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
(określenie kryteriów oceny oferty wraz ze sposobem ich obliczania) 

 

9. Informacje szczegółowe na temat zamówienia: 

Wykonawca zobowiązany jest w szczególności: 

1) uzgodnić z Zamawiającym zastosowane rozwiązania techniczne i materiałowe, 

w tym kolorystykę i wzornictwo po przedłożeniu próbek do oceny 

Zamawiającego: 

- sufity, ściany malowane w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym, 

- płytki podłogowe, rozmiar i kolor uzgodnić z Zamawiającym, 

- płytki ścienne, rozmiar i kolor uzgodnić z Zamawiającym, 

2) prowadzić roboty (budowlane, instalacyjne, elektryczne) z zachowaniem 

porządku i w sposób najmniej uciążliwy dla użytkowników, 

3) każdego dnia po ukończeniu pracy do uprzątnięcia łazienek, korytarzy i 

schodów, 

4) samodzielnie zapewnić niezbędny do wykonania umowy sprzęt, narzędzia i 

materiały, 

5) zabezpieczyć miejsce realizacji prac zgodnie z przepisami bhp oraz wykonać 

wszystkie inne prace potrzebne do realizacji przedmiotu zamówienia, we 

wszystkich branżach, 

6) zgłaszać niezwłocznie wszelkie przeszkody w realizacji zadania, gotowość do 

odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu oraz odbioru 

końcowego; 

7) dostarczyć atesty, certyfikaty i karty gwarancyjne na wbudowane materiały 

oraz protokoły prób szczelności instalacji, pomiarów elektrycznych,  

10. Dane pracownika prowadzącego zapytanie ofertowe i uprawnionego do   
kontaktu 
Zdzisława Jacyszyn, nr tel. 74 8164 523, budownictwo@stoszowice.pl 
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Wybór oferty nastąpi z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości 

nieprzekraczającej kwoty 130 000,00 złotych netto, stanowiącego załącznik do 

zarządzenia nr 4/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 27 stycznia 2021r.  

 

 


		2022-07-04T14:08:59+0200




