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Szczecin, dnia 09/09/2021r. 
 

Zapytanie Ofertowe 
 

ZAMAWIAJĄCY: 
Centrum Opieki nad Dzieckiem im. K. Maciejewicza w Szczecinie 

ul. Wszystkich Świętych 66, 71-457 Szczecin 
sekretariat@cod.szczecin.pl 

 
ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY  

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA, 
O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 130 000 ZŁOTYCH 

NA ROBOTY BUDOWLANE PN: 
„Remont łazienki w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej  

przy ul. Śląskiej 8/3 w Szczecinie” 
 
ROZDZIAŁ I. FORMA OFERTY 
 
1. Na ofertę składają się: wypełniony formularz oferty, sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 

1 do Zapytania ofertowego (dalej zwane także „ZO”) oraz wszystkie pozostałe wymagane dokumenty (w tym 
oświadczenia, załączniki itp.) zgodnie z Rozdziałem III ZO. 

2. Wykonawcy sporządzą oferty zgodnie z wymaganiami ZO. 
3. Oferta musi być sporządzona czytelnie, w języku polskim. 
4. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli  

w imieniu wykonawcy. Pełnomocnictwo do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika 
ono z innych dokumentów złożonych przez wykonawcę.  

5. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane. Ponadto, wszelkie miejsca, w których 
wykonawca naniósł zmiany, muszą być przez niego parafowane. 

6. Wykonawca składa tylko jedną ofertę. 
7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
8. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
9. Wykonawca nie może wprowadzić zmian do oferty oraz wycofać jej po upływie terminu składania ofert. 
10. Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona. 
 
ROZDZIAŁ II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
1. Przedmiotem zamówienia jest remont łazienki w lokalu Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej przy ul. Śląskiej 

8/3 w Szczecinie. 
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

1) demontaż baterii umywalkowych 1 szt., natryskowych 2 szt., ustępów w ilości 1 szt., wanny – 1 szt.; 
2) demontaż kabin prysznicowych 1 szt., umywalek 1 szt.; 
3) skucie płytek/ ściany i posadzki o pow. 4,80 m² (+/- 10%); 
4) przygotowanie ścian i posadzki do ułożenie glazury i terakoty, 
5) zastosowanie izolacji przeciwwilgociowych 2-krotnie o pow.4,80 m² (+/- 10%);  
6) licowanie ścian i posadzki płytkami glazurowanymi o pow. 4,80 m² (+/- 10%); 
7) fugowanie glazury i terakoty; 
8) montaż umywalek prostokątnych lub trapezowych porcelanowych z syfonem uniwersalnym oraz 

nowych baterii umywalkowych 1 sztuka,  
9) montaż baterii z natryskiem stałych 2 sztuki, 
10) montaż kabin prysznicowych z systemem odpływu liniowego 2 sztuki, 
11) montaż urządzeń sanitarnych "kompakt" - ustępów ze spłuczkami i deską sedesową1 kpl.; 
12) montaż wentylatorów z czujnikiem wilgoci 1 sztuka; 
13) demontaż istniejącego grzejnika i montaż nowego - 1 sztuka; 
14) montaż akcesoriów łazienkowych tj. lustro, wieszaki; 
15) montaż instalacji oświetlenia i wyłączników, kontaktów elektrycznych; 

3. Materiały, narzędzia niezbędne do wykonania zamówienia jak również wywóz i utylizacja zdemontowanych 
urządzeń zabezpiecza Wykonawca na własny koszt. 

4. Wykonawca w ramach wykonania przedmiotu zamówienia zobowiązuje się do: 
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1) realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi w tym względzie normami i przepisami,  
2) wskazania na piśmie przed rozpoczęciem robót osób będących przedstawicielami wykonawcy podczas 

wykonania prac remontowych,  
3) przejęcia terenu robót, jego zagospodarowania oraz właściwego oznaczenia, zapewnienia należytego 

ładu i porządku, a w szczególności przestrzegania przepisów BHP na terenie robót na koszt własny,  
4) ponoszenia odpowiedzialności za szkody powstałe na terenie robót pozostające w związku 

przyczynowym lub spowodowane pracami prowadzonymi przez wykonawcę,  
5) usuwania niepotrzebnych urządzeń pomocniczych, zbędnych materiałów oraz odpadów na koszt 

własny,  
6) wykorzystywania w trakcie realizacji przedmiotu umowy materiałów, sprzętu i urządzeń, które winny 

odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, 
7) bezzwłocznego powiadamiania na piśmie Zamawiającego o wszelkich możliwych wydarzeniach i 

okolicznościach mogących wpłynąć na opóźnienie robót,  
8) odtworzenia na własny koszt ewentualnych zniszczeń,  
9) zabezpieczenia terenu robót przed kradzieżą i innymi ujemnymi oddziaływaniami i ponoszenia skutków 

finansowych z tego tytułu,  
10) uporządkowania terenu w terminie nie późniejszym niż na dzień zgłoszenia gotowości do odbioru 

końcowego. 
5. Odbiór końcowy robót nastąpi na podstawie protokołu odbioru końcowego.  
6. Zamawiający udostępni Wykonawcy pobór wody i energii elektrycznej. 
7. Zamawiający zwołuje zebranie wykonawców w celu dokonania wizji lokalnej w dniu 15/09/2021r. o 

godzinie 10:30, miejsce zebrania: ul. Śląska 8/3 w Szczecinie. Wizja lokalna zostaje dokonana na koszt 
Wykonawcy i nie jest obowiązkowa. 

 
ROZDZIAŁ III. WYMAGANE OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY 
 
1. Dokumenty wymagane przez Zamawiającego, które należy dołączyć do oferty: 

1) formularz ofertowy, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do ZO.  
2) odpowiednie pełnomocnictwo/upoważnienie – jeżeli uprawnienie do składania oświadczeń woli w 

imieniu wykonawcy nie wynika z innych dokumentów złożonych przez Wykonawcę. 
Pełnomocnictwo/upoważnienie musi zostać podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania 
Wykonawcy.  

2. Wyjaśnienie oferty. 
1) Zamawiający może wezwać wykonawcę do wyjaśnienia treści oferty. 

 
ROZDZIAŁ IV. KRYTERIA OCENY OFERT, INFORMACJA O WAGACH PUNKTOWYCH LUB PROCENTOWYCH 

PRZYPISANYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KRYTERIÓW OCENY OFERT, OPIS SPOSOBU 
PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY OFERTY. WYBÓR 
OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 

 
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny 

ofert: 
 

Kryterium Waga 

Cena 100% 

 
2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta nie odrzucona, która uzyska największą liczbę punktów w 

kryterium. 
3. Sposób przyznania punktów w kryterium „Cena” – maksymalna ilość punktów w tym kryterium wynosi 100 

pkt: 
 

najniższa cena ofertowa 
spośród ofert nieodrzuconych 

--------------------------------------------------  x 100 pkt x znaczenie  kryterium 100% 
cena oferty ocenianej 

 
Podstawą oceny ofert w kryterium „Cena” będzie cena brutto wskazana przez Wykonawcę w formularzu 
ofertowym (Załącznik nr 1 do ZO). 



Centrum Opieki nad Dzieckiem 

im. Konstantego Maciejewicza 

w Szczecinie 
 

71-457 Szczecin, ul. Wszystkich Świętych 66,  tel. 091 431 58 91 
e-mail: sekretariat@cod.szczecin.pl,  www.centrumopieki.szczecin.pl 

str. 3 

 
4. Wykonawca obliczy cenę oferty na podstawie Opisu przedmiotu zamówienia z tym, że: 

1) cena oferty musi obejmować wszystkie wymagania zamawiającego określone w opisie przedmiotu 
zamówienia, podatek od towarów i usług, a także wszystkie koszty, jakie ponosi wykonawca z tytułu 
należytego oraz zgodnego z umową i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu zamówienia, 
jak również koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. 

2) za realizację przedmiotu zamówienia zamawiający przewiduje wynagrodzenie ryczałtowe. Cena 
wskazana przez wykonawcę w ofercie jest wiążąca od chwili złożenia oferty i nie ulegnie zmianie przez 
cały okres obowiązywania umowy, nawet, jeśli Wykonawca nie przewidział w ofercie zmian 
cenotwórczych składników, nie doszacował ilości lub kosztów niezbędnych nakładów związanych z 
realizacją przedmiotu zamówienia bądź nie dokonał właściwego rozpoznania jego zakresu. 

3) w ofercie należy podać całkowite wynagrodzenie brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. 
4) cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów. Cena ta 

będzie brana pod uwagę w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty. 
5) rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN. 

5. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz 
z upływem terminu składania ofert. 

6. Poza innymi sytuacjami wskazanymi w ZO, Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy w sytuacji, gdy: 
1) jej treść nie odpowiada treści ZO; 
2) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji; 
3) zawiera rażąco niską cenę; 
4) zawiera błędy w obliczeniu ceny; 
5) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

7. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli: 
1) nie złożono żadnej oferty lub złożone zostały jedynie oferty podlegające odrzuceniu; 
2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej 
oferty; 

3) w przypadku, o którym mowa w pkt 9 niniejszego Rozdziału, zostały złożone oferty dodatkowe o takiej 
samej cenie, 

4) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie 
zamówienia nie leży w interesie publicznym; 

5) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej 
unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, 

6) wystąpiły okoliczności powodujące, że dalsze prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione. 
8. Poza przypadkami, o których mowa w pkt 7 powyżej, Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia 

postępowania na każdym jego etapie, bez podawania przyczyny. 
9. Jeżeli wybór Wykonawcy będzie niemożliwy, z uwagi na fakt złożenia ofert o takiej samej cenie, Zamawiający 

wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert 
dodatkowych. 

10. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych 
ofertach. 

11. Spośród ofert dodatkowych za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną. 
12. W przypadku nie złożenia przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie oferty dodatkowej, Zamawiający 

uzna, iż Wykonawca podtrzymuje cenę zaoferowaną w ofercie pierwotnie złożonej. 
13. Zamawiający poinformuje wykonawców o wyniku lub unieważnieniu postępowania. 
 
ROZDZIAŁ V. TERMIN SKŁADANIA OFERT 
 
1. Ofertę (zgodnie z załącznikiem nr 1 do ZO) należy przesłać do dnia 16/09/2021r. do godz. 12:00 na adres e-

mail: zamowienia.publiczne@cod.szczecin.pl lub dostarczyć do siedziby Zamawiającego: Centrum Opieki 
nad Dzieckiem ul. Wszystkich Świętych 66, 71-457 Szczecin (sekretariat). 

2. Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do zamawiającego. Oferta złożona po terminie 
zostanie odrzucona. 

3. Wszelkie pytania w sprawie postępowania można kierować na adres e-mail: 
zamowienia.publiczne@cod.szczecin.pl  

4. Wartość szacunkowa przedmiotu zamówienia jest niższa od 130 000 złotych netto. 

mailto:zamowienia.publiczne@cod.szczecin.pl
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5. Niniejsze Zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy. 
6. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami jest p. Monika Pieprzak-

pracownik działu gospodarczego w Centrum Opieki nad Dzieckiem w Szczecinie, pok. 05, tel. 91 431 58 91 
wew. 38; fax. 91 312 42 47 w godzinach pracy Centrum: poniedziałek - piątek od 7:00 do 15.00. 

 
ROZDZIAŁ VI. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 
 
Termin realizacji przedmiotu umowy: od 18.10.2021r. do 18.11.2021r. 
 
ROZDZIAŁ VII.OBOWIĄZEK INFORMACYJNY W ZAKRESIE RODO 
 
Klauzula informacyjna: 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 ze zm.), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 
1) przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, 

w tym z RODO, 
2) administratorem danych osobowych jest Centrum Opieki nad Dzieckiem z siedzibą w Szczecinie; dane 

kontaktowe: Centrum Opieki nad Dzieckiem, ul. Wszystkich Świętych 66, 71-457 Szczecin, nr tel. 91 431 58 
91, 

3) kontakt do inspektora ochrony danych: tel. 91 431 58 91, e mail: sekretariat@cod.szczecin.pl  
Powyższe dane kontaktowe służą wyłącznie do kontaktu w sprawach związanych bezpośrednio z 
przetwarzaniem danych osobowych. Inspektor ochrony danych nie posiada i nie udziela informacji 
dotyczących realizacji niniejszej umowy, 

4) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu: 
a) związanym z prowadzeniem niniejszego postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami i 

regulacjami wewnętrznymi Zamawiającego, 
b) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Zamawiającym, 
c) przechowywania dokumentacji niniejszego postępowania na wypadek kontroli prowadzonej przez 

uprawnione organy i podmioty, 
d) przekazania dokumentacji niniejszego postępowania do archiwum, a następnie jej zbrakowania; 

5) odbiorcami danych osobowych będą: 
a) osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja niniejszego postępowania w oparciu 

o powszechnie obowiązujące przepisy, w tym w szczególności w oparciu o art. 2 i nast. ustawy z dnia 6 
września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, 

b) podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Zamawiającego, w szczególności podmioty 
świadczące usługi audytowe, usługi doradcze; 

c) inni administratorzy danych, działający na mocy umów zawartych z Zamawiającym lub na podstawie 
powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym: 

 podmioty świadczące pomoc prawną, 
6) dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia niniejszego postępowania oraz przez okres 

archiwizacji zgodny z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18.01.2011r. w sprawie instrukcji 
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania 
archiwów zakładowych; 

7) osobie fizycznej, której dane dotyczą, przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do danych 
osobowych, do ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania - na zasadach określonych w RODO oraz w 
innych obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa; 

8) osobie fizycznej, której dane dotyczą przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, iż dane osobowe przetwarzane są przez 
administratora niezgodnie z przepisami RODO; 

9) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych Zamawiającemu jest wymogiem ustawowym 
wynikającym w szczególności z ustawy Kodeks Cywilny; konsekwencją niepodania danych będzie 
niemożność procedowania złożonej oferty; 

10) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 
stosowanie do art. 22 RODO; 

11) szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Biuletynie Informacji 
Publicznej Centrum Opieki nad Dzieckiem: bip.centrumopieki.pl  w zakładce RODO dla Centrum. 

mailto:sekretariat@cod.szczecin.pl
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