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ZAPYTANIE OFERTOWE  

Prace remontowo – budowlane w celu dostosowania obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych 

 

I. ZAMAWIAJĄCY: 

Fundacja Śląskie Hospicjum dla Dzieci Świetlikowo 

Ul. Jaroszowicka 113 

43-100 Tychy  

NIP 638 176 02 76 

Zlecenie finansowane jest ze środków unijnych: 

- w ramach projektu 9.2.6 Centrum Opieki Dziennej dla nieuleczalnie chorych dzieci 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

1.Przedmiotem zamówienia są prace remontowo – budowlane w celu dostosowania obiektu do potrzeb osób 

niepełnosprawnych. Realizacja usługi nastąpi w ramach projektu pt.: „Centrum Opieki Dziennej dla Nieuleczalnie 

Chorych Dzieci, zwiększenie dostępności poprzez poszerzenie działalności o 10 miejsc oraz rozszerzenie grupy 

docelowej, dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-

2020 (Europejski Fundusz Społeczny). 

Zamówienie jest jednym z zadań w ramach projektu 

Centrum Opieki Dziennej dla nieuleczalnie chorych dzieci  

dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne 

dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne 

dla poddziałania: 9.2.6. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - konkurs 

 

Przedmiotem zamówienia są następujące czynności: 

Dostawa z montażem fabrycznie nowej instalacji ogrzewania podłogowego wodnego na powierzchni 64 m2  

(parter)oraz wykonanie całkowicie nowej instalacji Co z włączeniem się do istniejącej instalacji.  

Ogrzewanie podłogowe będzie składać się z minimum trzech obiegów, maksymalnie pięciu. 

- Obieg R – 1.1. Rozstaw rur – 100 mm – 150 mm, średnica: 16x2 mm,  długość rur obiegu: minimum 102 mb 

- Obieg R – 1.2. Rozstaw rur – 100 mm - 150 mm, średnica: 16x 2mm, długość rur obiegu : minimum 103,5 mb 

- Obieg R – 1.3.  Rozstaw rur- 100 mm - 150 mm, średnica: 16x 2mm, długość rur obiegu: minimum 117 mb 



 
 

 
 

Rozdzielacz 3 obiegowy ogrzewania podłogowego z pompą i zaworem mieszającym termostatycznym. Zastosowana  

moc grzewcza  130 W/m2. Daje to łączną moc grzewczą w ilości 8320 W na cały obiekt o powierzchni 64 m2. W 

przypadku  zwiększenia ilości obiegów rozwiązanie porównywalne technicznie. 

Grubość izolacji musi być dobrana tak aby współczynnik przenikania ciepła podłogi był mniejszy niż 0,3 W / (m2*K). 

Po wykonaniu montażu ogrzewania podłogowego Wykonawca dokona próby ciśnieniowej układu w celu 

sprawdzenia szczelności całego obiegu rur. Wykonawca  udzieli 24 miesięcznej gwarancji na wykonany  cały układ 

ogrzewania podłogowego. Bieg gwarancji będzie liczony od dnia podpisania przez Strony protokołu obioru 

końcowego, bez zastrzeżeń. 

Wszystkie niezbędne, fabrycznie nowe materiały, posiadające niezbędne atestu do wykonania usługi musi zapewnić 

Wykonawca. 

Instalacja CO – Wykonawca wykona fabrycznie nową instalację CO pomiędzy istniejącą instalacją, a rozdzielaczem  

z włączeniem do istniejącej instalacji.  Łączna moc grzewcza to 8320 W.  Nowa instalacja będzie się składać z 

ogrzewania podłogowego wodnego składającego się z minimum trzech obiegów, maksymalnie pięciu obiegów rur o 

łącznej długości  minimum 322,5 mb, średnicy : 16x 2mm i rozstawie rur: 100 mm - 150mm na powierzchni 64 m2 

(parter). Wykonawca usługi udzieli 24 miesięcznej gwarancji na wykonaną instalacje CO. Bieg gwarancji zacznie się 

od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego, bez zastrzeżeń. 

Wszystkie użyte materiały niezbędne, fabrycznie nowe do wykonania usługi musi zapewnić Wykonawca i wliczyć je  

w cenę oferty. 

Kod CPV – 45331100-7 (Instalowanie Centralnego Ogrzewania) 

 

Wykonanie nowej kompletnej instalacji kanalizacyjnej składającej się z:  podejścia pod jedną umywalkę oraz 

podłączeniem do istniejącej instalacji kanalizacji. 

Wykonawca będzie zobowiązany do:  

- Montaż rurociągów i urządzeń wykonać zgodnie z wytycznymi producenta, stosując jego wytyczne montażowe. W 

przypadkach wątpliwych należy porozumieć się z autorem projektu, względnie przedstawicielem producenta. 

- Wszelkie prace montażowe powinny być prowadzone przez pracowników posiadających odpowiednie 

przeszkolenie i kwalifikacje. 

- Wszystkie prace wykonać zgodnie z warunkami BHP. 

- Instalację wody zimnej, ciepłej oraz kanalizacji poddać próbie ciśnienia zgodnie z warunkami odbioru. 

- Usytuowanie umywalki jest widoczna w załączniku nr 1 pt. „Model”. 

- Instalacja kanalizacyjna powinna cechować się następującymi parametrami: 

a) Trwałość  

b) Szczelność – rury nie mogą przepuszczać ani wód gruntowych z zewnątrz jak i ścieków na zewnątrz. 



 
 

 
 

c) Odporność na korozję – ścianki wewnętrzne kanału nie mogą wchodzić w reakcje z substancjami żrącymi 

(zawartymi m.in. w ściekach) i być odporne na ich szkodliwe działanie. 

d) Ścieralność materiału-  w miarę używania dno kanału przeciera się, co może zmniejszać nośność. Dlatego należy dokładnie 

wyliczyć ubytek grubości dla wybranego okresu eksploatacji 

e) Odporność na uderzenia hydrauliczne. 

f) Materiał wykonania: Tworzywo sztuczne: PVC, HDPE. 

Wykonawca udzieli 24 miesięcznej gwarancji na wykonaną fabrycznie nową instalacje WOD/KAN. Gwarancja 

rozpocznie swój bieg od dnia podpisania przez obie Strony protokołu odbioru końcowego, bez zastrzeżeń. 

Wykonanie instalacji dotyczy budynku o powierzchni 64m2 zlokalizowanego pod adresem: Ul. Jaroszowicka 113,  

43-100 Tychy gdzie mieści się siedziba główna Fundacji .(W celu doprecyzowania ceny oferty Zamawiający nie widzi 

przeszkód aby Wykonawca mógł dokonać wizji na miejscu budowy i zweryfikować koszty wykonania instalacji i robót 

z nią związanych).  

Wykonawca zapewni wszelkie niezbędne materiały do realizacji zamówienia o przedstawionej charakterystyce, które 

zostaną wliczone do ceny oferty. 

Dostawa i montaż fabrycznie nowej umywalki oraz fabrycznie nowej baterii umywalkowej wraz z podłączeniem do 

instalacji kanalizacyjnej. 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu umywalkę ścienną o następujących parametrach: 

- Dłuższy bok : 65 cm (+/- 2 cm) 

- Krótszy bok: 57 cm (+/-5 cm) 

- Typ klasyczny 

- Kształt: prostokątna 

- Kolor: biały 

- Umywalka musi mieć wybity otwór na baterie 

- Materiał wykonania: Ceramika 

- Z przelewem 

- przeznaczenie: do obsługi personelu medycznego (pielęgniarki, fizjoterapeuci) 

- Wymiar niecki: 60cm (+/- 2 cm) x 40 cm (+/- 5 cm) 

- Dopuszczalna waga 19 kg (+/- 2 kg) 

- Podejście zimnej i ciepłej wody L = 25m 

- Podejście Kanalizacyjne fi 40 L = 15 m 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

Wykonawca dostarczy baterię umywalkową medyczną  z podpięciem do instalacji kanalizacyjnej o następujących 

parametrach: 

- Ceramiczna głowica 

- Zoptymalizowany przepływ wody w baterii 

- Zwiększona odporność na matowienie 

- Perlator wykonany z wytrzymałej gumy 

- Bateria stojąca 

- Jednouchwytowa , metalowy uchwyt medyczny o długości 160 mm (+/- 20 mm) 

- Kolor: chrom 

- Przepływ wody: 5L/min 

- Materiał: Mosiądz 

- Korek do umywalki typu klik klak okrągły bez przelewu wykonany z mosiądzu – chromowany + silikonowe uszczelki  

do montażu korka w umywalce 

- Do baterii zostanie dołączony syfon  umywalkowy butelkowy  1 ¼  plastikowy biały z odpływem o średnicy 32mm,  

- Bateria musi być kompatybilna z umywalką. Otwór montażowy musi być odpowiedni tak aby bezproblemowo 

można było zainstalować baterię do umywalki. Długość wylewki należy dopasować do wielkości misy, tak aby 

strumień wody nie sięgał poza jej obrzeża. 

Wykonanie wokół umywalki fartucha z płytek o powierzchni 3m2 

W jego zakresie znajdą się następujące czynności: 

- Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa o grubości 1mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w 

płynie) wykonywana ręcznie 

- Pionowa izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej wykonywanej ręcznie – dodatek za kolejną 

warstwę  o grubości 0,5 mm 

- Licowanie ścian płytkami o wymiarach 60 cm (+/- 2,5 cm) x 60 cm (+/-2,5 cm) lub zamiennych zaakceptowanych  

przez Zamawiającego na specjalistyczny klej do płytek o zwiększonej wytrzymałości. 

- Materiał płytek – ceramika 

- Wykończenie – jednolite, połysk (kremowe, biel lub odcień bieli) 



 
 

 
 

- Rektyfikacja: tak 

- Przeznaczenie płytek: ściana 

Wykonawca zapewni wszelkie niezbędne materiały do realizacji zamówienia, które zostaną wliczone do ceny oferty. 

- Wykonawca udzieli gwarancji  w okresie 24 miesięcy na umywalkę, baterię oraz wykonany fartuch z płytek. Bieg 

gwarancji rozpocznie się z dniem podpisania przez obie Strony protokołu odbioru końcowego, bez zastrzeżeń. 

Użyte kody CPV: 

45330000-9 – instalacje wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

45430000-0 – Pokrywanie podłóg i ścian 

Instalacja elektryczna –  

a) Wykonanie kompletnej, fabrycznie nowej instalacji elektrycznej. 

b) Zakup, dostawa, montaż, pełnowartościowego fabrycznie nowego oświetlenia z podpięciem do instalacji. 

Wykonawca wykona kompletną nowa instalację elektryczną wewnętrzną  z podłączeniem do istniejącej rozdzielnicy i 

z uzupełnieniem w tej tablicy wyłączników nadprądowych. Do zapytania ofertowego Zamawiający dołącza załączniki  

z planem instalacji oświetlenia, planem instalacji gniazd wtyczkowych, schemat ideowy (załączniki nr 4,5,6,7).  

Wykonawca udzieli gwarancji 24 miesięcy na wykonaną kompletną, fabrycznie nowa instalację elektryczną. Bieg 

gwarancji rozpocznie się od dnia podpisania przez Strony odbioru końcowego, bez zastrzeżeń.  

Zasilanie projektowanych obwodów odbywać się będzie na napięciu 0.4/0.23 kV z istniejącej tablicy rozdzielczej TB. 

Minimalna ilość obwodów zasilania : 2. Maksymalna ilość obwodów zasilania: 5.  

Pomieszczenie budynku zostanie wyposażone w następujące instalacje elektryczne: 

- instalacja oświetlenia ogólnego 

- instalacja oświetlenia miejscowego nad umywalką 

- instalacja gniazd wtyczkowych 

- instalacja ochrony przeciwpożarowej 

Instalacje elektryczne są dokładnie opisane w załączniku o nazwie: „opis techniczny” stanowiący integralną część 

zapytania ofertowego.  

Usługa dotyczy budynku o łącznej powierzchni 64m2. 

Koszt niezbędnego materiału do wykonania zamówienia jest również po stronie Wykonawcy. Materiały zostaną 

wliczone w cenę oferty. 

Zakup, dostawa, montaż oświetlenia z podpięciem do instalacji –  



 
 

 
 

- 12 sztuk opraw typu Pure 1 LED o mocy 34 W. Oprawa zostanie zabudowana w stropie podwieszanym. Do 

zabudowy n/t zostanie zastosowany adapter. Kolor biały.  Barwa światła neutralna. Oprawa łatwa w utrzymaniu 

czystości, napięcie 230V AC, sposób rozsyłu światłości – bezpośredni.  

- 1 sztuka oprawa typu Wall o mocy 11 W zabudowana na tynku. Oprawa naścienna, idealnie przylegająca do ściany . 

Kolor biały pokrywający się z pozostałymi 12 sztukami opraw typu Pure 1 LED które zaproponuje Wykonawca. 

Zaproponowana oprawa będzie posiadała możliwość wymiany modułu LED i zasilacza. Wysoki współczynnik 

przepuszczalności światła. Barwa neutralna pokrywająca się z resztą zaproponowanego oświetlenia. Montaż na click. 

Kąt rozsyłu światłości 120 stopni. Napięcie 230 V AC, klasa ochronności - I. Wymiary- wysokość; 50 mm (+/- 5mm), 

szerokość; 60 mm (+/- 10 mm),  Długość 300 mm (+/- 50 mm).  

- Gniazda wtyczkowe w ilości 8 sztuk. Gniazda podwójne z uziemieniem w kolorze białym, zastosowanie wewnątrz 

pomieszczeń, stopień szczelności  - IP 20, obciążalność 16A,  napięcie znamionowe od 230 do 250 V. Materiał 

wykonania: tworzywo sztuczne,  typ połączenia: zacisk śrubowy, sposób montażu: montaż podtynkowy, wykończenie 

powierzchni – błyszczące, zakres częstotliwości: 50. Warunkiem koniecznym jest to aby jedno z gniazdek miało 

możliwość podpięcia zasilania awaryjnego UPS.   

- łączniki elektryczne w ilości 4 sztuk. Istotne parametry: Napięcie znamionowe: od 230 V do 250 V, układ połączeń: 

przełączany/schodowy, wykończenie powierzchni: błyszczące białe, montaż na pazurki i śrubę, konfiguracja 

elementów: element podstawowy z centralną plakietką osłonową, sposób działania: przycisk wahadłowy, liczba 

dźwigni: 1, montaż podtynkowy. 

Zaproponowane oprawy oraz gniazda wtyczkowe i łączniki elektryczne przez Wykonawcę usługi będzie obowiązywać 

24 miesięczna gwarancja która rozpocznie swój bieg z dniem podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego, 

bez zastrzeżeń. Wszystkie oprawy LED oraz gniazda wtyczkowe i łączniki elektryczne muszą być w jednolitym, białym 

kolorze. Instalacje objęte zamówieniem zostaną wykonane w oparciu o następujące przepisy i normy: 

– Ustawie o zagospodarowaniu przestrzennym 

– Ustawie – Prawo energetyczne 

– Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zakresu, trybu i 

zasad uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej 

– Przepisy Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót elektrycznych 

– Polskie Normy, w tym: 

– PN/EN-12464 „Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym” 

– PN-IEC 60364-4-41 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 

zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przeciwporażeniowa” 

– PN-IEC 60364-5-523 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Obciążalności prądowe długotrwałe przewodów” 

- PN-IEC 60364-4-43 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 

zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przed prądem przetężeniowym” 

- PN-IEC 60364-5-56 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa” 

- arkusze normy PN-IEC 60364 dotyczące instalacji elektrycznych w obiektach 

budowlanych 

- Badania techniczne przy odbiorze. 



 
 

 
 

Zastosowane kody CPV: 

45311200-2 – roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

31520000-7 – Lampy i oprawy oświetleniowe 

Okna, parapety i drzwi 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa z usługą montażu fabrycznie nowych okien aluminiowych o współczynniku 

przenikania ciepła nie większym niż Uw = 0,9 W/m2 z wbudowanymi nawiewnikami higrosterowalnymi (3 sztuki na 

jedno okno),fabrycznie nowych parapetów okiennych wewnętrznych oraz fabrycznie nowych drzwi o klasie 

odporności ogniowej EL30. Montaż okien odbędzie się w budynku przeznaczonym do zajęć rehabilitacyjnych 

umiejscowionym przy ulicy Jaroszowickiej 113 w Tychach. 

Szczegółowe parametry: 

Dostawa, montaż fabrycznie nowych okien w ilości 3 sztuk. Rodzaj okien: dwuskrzydłowe (jedno skrzydło uchylno – 

rozwierne, jedno skrzydło rozwierne). Wykonanie z aluminium bez obróbki obsadzenia.  

(wymiary każdego z trzech zamawianych okien są identyczne – szerokość: 250 cm; wysokość 142 cm). Zamawiający w 

ogłoszeniu udostępnił do wglądu rzut budynku (załącznik nr 8). Przed złożeniem oferty niezbędna będzie wizyta 

Wykonawcy na terenie budowy aby pobrać obmiar z natury na każde z okien. 

Wykonawca musi zapewnić obróbkę ościeży po stronie zewnętrznej i wewnętrznej ramy okiennej , w tym obróbki 

malarskie oraz tynkarskie wraz z zastosowaniem jednostronnej taśmy paroszczelnej od wewnątrz. 

Każde z zaoferowanych okien Zamawiającemu będzie składać się z pakietu 3 szybowego, szyby muszą być 2 

komorowe, Kolor ram okiennych i skrzydeł: RAL 7004 MATT. Dopuszcza się również kolor RAL 9006. Warunkiem jest 

aby kolor okien był kompatybilny z kolorem zaoferowanych drzwi. 

Podany współczynnik przenikania ciepła Uw = 0,9 W/m2 stanowi współczynnik przenikania dla całego okna. 

Wykonawca zapewni również zakup, dostawę i montaż fabrycznie nowych parapetów okiennych wewnętrznych, 

prefabrykowanych podokienników z konglomeratu o grubości 3 cm. 

Łączna długość parapetów jaką ustalił Zamawiający to: 7,5 m, szerokość: 0,3 m. 

Kolor parapetów: biały. 

Przed złożeniem oferty niezbędna będzie wizyta Wykonawcy na terenie budowy aby pobrać dodatkowo obmiar z 

natury na parapety. 

Zakup, dostawa i montaż fabrycznie nowych drzwi. 

Istotne parametry i funkcji jakie musi spełniać przedmiot zamówienia: 

- Montaż wewnętrznych drzwi aluminiowych przeciwpożarowych – 1 sztuka. 

- Jednoskrzydłowe 

- oszklone szybami bezpiecznymi/ panelem na budowie z szybkozamykaczem 

- muszą posiadać zamek patentowy 



 
 

 
 

- Drzwi mają posiadać pochwyty 

- Klasa odporności ogniowej EL30 

- profil zimny 

- wymagane światło przejścia 1,1 m x 2,0 m 

- Kolor z palety RAL: 7004 MATT. Dopuszcza się również kolor RAL 9006. Warunkiem jest aby kolor drzwi był 

kompatybilny z kolorem zaoferowanych okien. 

- brak progu 

- Drzwi Lewe otwierane na zewnątrz Sali 

- Zamawiający przewiduje odbiór strażacki 

Zamawiający udostępni pełny front robót, Światło otworu dla ościeży będzie miało zachowany pion/poziom,  

podłoże do montażu: Pustak ceramiczny. Przygotowanie otworu, obróbki, wykończenie po stronie Wykonawcy. 

 

 

 

 

Użyte kody CPV: 

Kod CPV – 44221100-6: Okna 

Kod CPV – 44221200-7: Drzwi 

Kod CPV – 45421132-8: Instalowanie okien. 

Kod CPV – 45421131-1: Instalowanie drzwi 

 

Wykonawca udzieli 24 miesięcznej gwarancji na produkt oraz wykonaną usługę. Bieg gwarancji rozpocznie się od 

dnia podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego, bez zastrzeżeń. 

 

Zakup, dostawa, montaż fabrycznie nowej wykładziny medycznej. 

Istotne parametry jakie musi spełniać zaoferowany produkt: 

- materiał trwały o powierzchni gładkiej, zmywalnej, nienasiąkliwej 

- odporna na działanie środków myjąco – dezynfekujących 

- zabezpieczenie warstwą poliuretanu 

- wykładzina flokowana o powierzchni antybatkeryjnej 



 
 

 
 

- wykładzina będzie wykonana z materiału, który dobrze przewodzi ciepło ze względu na zainstalowany w 

pomieszczeniu system ogrzewania podłogowego 

- Wykładzina musi posiadać atest, który powinien zostać potwierdzony Deklaracją Właściwości Użytkowych  

Montaż wykładziny: 

- Musi przebiegać zgodnie z zasadami zachowania higieny. Zamontowana wykładzina musi posiadać wyoblenia  w 

narożnikach oraz wywinięcia na ścianę (10 cm).  

Powierzchnia Sali na której zostanie zamontowana wykładzina medyczna – 64 m2 + wyoblenia w narożnikach oraz 

wywinięcia na ścianę (10cm). Zamawiający jako załącznik dołącza rzut pomieszczenia aby odpowiednio dobrać ilość 

materiału w celu realizacji zamówienia. 

 

Na wykonane prace Wykonawca usługi udzieli 24 miesięcznej gwarancji. Bieg gwarancji rozpocznie się w dniu 

podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego, bez zastrzeżeń. 

Użyte kody CPV: 

45432130-4 – Pokrywanie podłóg 

44112200-0 – Wykładziny 

45432111-5 – kładzenie wykładzin 

Wykonanie wylewki na ogrzewanie podłogowe 

Wykonawca będzie zobowiązany wykonać wylewkę samopoziomującą zgodnie z technologią i przyjętymi normami  

dla instalacji ogrzewania podłogowego wodnego na powierzchni  64 m2.  

Wszystkie użyte materiały niezbędne, fabrycznie nowe do wykonania usługi musi zapewnić Wykonawca i wliczyć je  

w cenę oferty. 

Wykonawca usługi udzieli 24 miesięcznej gwarancji na wykonaną wylewkę. Bieg gwarancji zacznie się od dnia 

podpisania protokołu odbioru końcowego, bez zastrzeżeń. 

 

 

Kod CPV – 45400000-1 – Roboty wykończeniowe 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

III. Dostawa i płatność, forma przetargu 

Cena oferty powinna obejmować wszystkie koszty, jakie Zamawiający będzie musiał ponieść w związku  

z przedmiotem zamówienia (koszty użytych materiałów, transport, robocizna, zużycie sprzętów). Zamawiający 

akceptuje możliwość posiłkowania się podwykonawcami w celu realizacji usług (wymaga to jego zgody udzielonej w 

formie pisemnej pod rygorem nieważności oraz akceptacji w tej formie umowy łączącej wykonawcę z 

podwykonawcą). Suma wynagrodzenia podwykonawców nie może przekraczać 80% wynagrodzenia Wykonawcy. 

Wykonawca usługi jest w pełni odpowiedzialny za całość zamówienia i bierze na siebie odpowiedzialność za 

usunięcie ewentualnych  powstałych wad również tych, które mogłyby obciążać podwykonawcę. Fakt korzystania z 

usług ewentualnego podwykonawcy należy zgłosić Zamawiającemu przed przystąpieniem do wykonania zamówienia, 

przedstawiając umowę określającą zakres prac podwykonawcy. Użyte materiały muszą spełniać wszelkie wymogi 

wynikające z obowiązujących przepisów i norm, w tym Ustawy Prawo Budowlane (Art. 10), tj. będą zgodne z 

kryteriami technicznymi określonymi w Polskich Normach lub aprobatach technicznych, posiadać będą odpowiednie 

certyfikaty na znak bezpieczeństwa. Jeśli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady lub usterki, to Zamawiający 

przerwie czynności odbioru i wyznaczy termin ich usunięcia. O fakcie usunięcia wad i usterek Wykonawca zawiadomi 

pisemnie Zamawiającego, żądając jednocześnie wyznaczenia terminu odbioru robót.  Początek realizacji usług 

nastąpi nie wcześniej niż 22 października 2020 roku. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany terminu początku 

realizacji usług (przesunięcia terminów na budowie, nieprzewidziane sytuacje opóźniające rozpoczęcia zlecenia – np. 

nie sprzyjające warunki atmosferyczne) o czym niezwłocznie powiadomi Wykonawcę. Wszelkie zmiany terminów 

realizacji robót końcowe czy częściowe będą wymagały uzgodnienia z Wykonawcą . Płatność za wykonaną usługę 

zostanie rozłożona na dwie transze. Pierwsza w kwocie 40% całości zamówienia zostanie uiszczona do 7 dni  

kalendarzowych od podpisania umowy przez obie Strony. Pozostałe 60% zostanie wypłacone do 10 dni 

kalendarzowych po dostarczeniu do siedziby Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury końcowej do której 

załącznikiem będzie protokół odbioru końcowego bez zastrzeżeń. Dopuszcza się wystawienie faktur częściowych nie 

przekraczających 90% wartości zamówienia co zostanie potwierdzone odpowiednim częściowym protokołem 

odbioru prac. 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy z tytułu gwarancji i rękojmi – Zamawiający przewiduje wniesienie 

zabezpieczenia w postaci bezwarunkowej gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej albo w formie pieniężnej. 

Wysokość zabezpieczenia – 3% wartość wynagrodzenia umownego brutto. Zabezpieczenie zostanie zwrócone na 

wezwanie wykonawcy w terminie do 14 dni od upływu ostatniego z terminów gwarancji.   

Ubezpieczenie – Wykonawca w toku wykonywania prac objętych umową oraz w okresie gwarancji zobowiązany jest 

do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na sumę ubezpieczenia nie niższą, niż 200.000 złotych oraz 

do okazania , na każde żądanie Zamawiającego, polisy wraz z potwierdzeniem uiszczenia składki. 

 

Miejsce realizacji wykonania usługi:  

Fundacja Śląskie Hospicjum dla Dzieci Świetlikowo; ul. Jaroszowicka 113; 43-100 Tychy  

 

 

IV. Załączniki: 

Do zapytania ofertowego przygotowano załączniki: 



 
 

 
 

Załącznik nr 1 – Model ogrzewania podłogowego 

Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy 

Załącznik nr 3 – Przedmiar robót  

Załącznik nr 4 – plan instalacji oświetlenia 

Załącznik nr 5 – Plan instalacji gniazd wtyczkowych 

Załącznik nr 6 – Schemat ideowy  

Załącznik nr 7 – Opis techniczny 

Załącznik nr 8 – Rzut Parteru 

Załącznik nr 9 - Oferta 

 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

1 Z udziału w postępowaniu wyłączone są osoby, które powiązane są z Zamawiającym osobowo lub 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 czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, 

 a Wykonawcą, polegające w szczególności na:  

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  

b) posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% 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. 

Wykonawca złoży oświadczenie, że nie jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, zgodnie ze wzorem 

stanowiącym Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. 

Wykonawca, który nie złoży ww. oświadczenia zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta odrzucona. 

2. Ocena spełniania wymogów oceniana będzie metodą warunku granicznego: spełnia/ nie spełnia. 

3. Warunek dysponowania odpowiednim sprzętem niezbędnym do zrealizowania przedmiotu zamówienia. 

4. Warunek dysponowania osobami posiadającymi odpowiednią wiedzę, doświadczenie, uprawnienia i preferencje 

do należytego wykonania usługi. 

5. Warunek posiadania odpowiedniej wiedzy i doświadczenia w realizacji podobnych zamówień (o udzielenie 

zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy w przeciągu 2 lat przed terminem składania ofert, wykonali w 

sposób należyty co najmniej 2 podobne inwestycje o wartości nie niższej, niż  10.000 zł brutto każda– Zamawiający 

wymaga złożenia protokołów zdawczo – odbiorczych podpisanych bez zastrzeżeń wraz z kompletem dokumentów 

niezbędnych do wzięcia udziału w postępowaniu.  

VI Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy 



 
 

 
 

Dokumenty, które należy złożyć: 
1) Wypełniony formularz OFERTA – Załącznik nr 1 do specyfikacji, 
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. 
3) Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych – Załącznik nr 2 do specyfikacji 
4) protokoły zdawczo – odbiorcze  podpisanych bez zastrzeżeń wraz z kompletem dokumentów niezbędnych do 
wzięcia udziału w postępowaniu z dwóch podobnych inwestycji które odbyły się w przeciągu 2 lat od terminu 
składania ofert 
  
 

 

VII. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT: 

1. Ofertę należy przesłać za pośrednictwem: 

a. kuriera lub poczty za potwierdzeniem odbioru na adres Fundacji: 

Fundacja Śląskie Hospicjum dla Dzieci Świetlikowo 

Ul. Jaroszowicka 113 

43-100 Tychy  

NIP 638 176 02 76 

Z dopiskiem Zapytanie ofertowe – „Prace remontowo – budowlane w celu dostosowania obiektu dla potrzeb osób 

niepełnosprawnych” 

b. złożyć osobiście w sekretariacie Fundacji  

2. Oferty należy składać w terminie do 21.10.2020 r. do godziny 12.00 

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień. 

7. Osobą wyznaczoną do kontaktu z Wykonawcą w sprawie niniejszego zapytania jest: 

p. Paweł Sojka, e-mail: paweł.sojka@shd.org.pl  

VIII. KRYTERIUM WYBORU OFERTY: 

Kryteria oceny ofert, informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów 
oceny oferty, opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty 
1. Przy dokonywaniu wyboru oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, Zamawiający stosować będzie 
następujące kryteria oceny ofert: 
a) Cena – 100% (Najkorzystniejsza oferta otrzyma maksymalnie 100 punktów) 
 

mailto:paweł.sojka@shd.org.pl


 
 

 
 

 
Oceny dokonywać będą członkowie komisji, stosując do oceny podany poniżej wzór: C=Cn/Co x 100 
 
Gdzie: 
C – liczba punktów badanej oferty 
CN – najniższa cena brutto spośród ocenianych ofert 
CO – cena brutto oferty badanej 
Maksymalna ilość punktów do zdobycia w tym kryterium – 100 punktów 
2. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma 100 punktów na które wpływ będzie miała suma 
za najlepszą przedstawioną cenę. Punkty dla pozostałych ofert zostaną wyliczone z zastosowaniem wzoru 
określonego w pkt 6.1. specyfikacji. W przypadku ofert z tą samą najniższą ceną, Zamawiający przeprowadzi 
dodatkową procedurę. 
3. Zamawiający zastosuje we wszystkich wyliczeniach zaokrąglenia wyników do dwóch miejsc po przecinku. 

 

 

IX Wykluczenia 

Oferty nie spełniające wymogów zapytania ofertowego – przedstawionych parametrów, procesu dostawy, 

warunków płatności przedstawionych przez Zamawiającego, akceptacji  terminu rozpoczęcia prac, brak 

odpowiednich uprawnień i umiejętności. Szczegółowe informacje znajdują się w załącznikach do zapytania 

ofertowego. 

 

X. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej 

oraz zamieści wyniki na stronie internetowej. Informacja będzie również widoczna w bazie konkurencyjności po 

upływie ważności ogłoszenia. 

XII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 

Rozpoczęcie prac nastąpi nie wcześniej niż 22 października 2020 roku, natomiast termin zakończenia prac 

Zamawiający ustalił na 30.12.2020 roku. Biorąc pod uwagę zakres prac i ewentualne komplikacje termin ten może 

zostać wydłużony do 30.01.2021 roku.  Zamawiający zastrzega możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia w 

przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności lub ich kolizji z terminami innych robót realizowanych w tym 

miejscu  objętych umową. Wszelkie zmiany terminów realizacji robót końcowe czy częściowe będą wymagały 

uzgodnienia z Wykonawcą.  

XII. ZASTOSOWANA PROCEDURA: 

1. Zapytanie ofertowe – zgodnie z zasadą konkurencyjności. 

2. Zamawiający może nie rozstrzygnąć postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego jeśli 

najkorzystniejsza oferta przewyższy szacowany koszt jaki założył Zamawiający. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu składania ofert oraz może unieważnić postępowanie 

bez podania przyczyny. 



 
 

 
 

 

 


