
  
 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/DDS/ŚT/2019 

Wybór wykonawcy remontów Świetlicy Terapeutycznej w Sępólnie Krajeńskim realizowane w 

projekcie  „Rodzinna przystań - centrum usług społecznych i wsparcia rodziny”,  dofinansowanego ze 

środków EFS, w ramach działania RPKP.09.03.02 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 

Stowarzyszenie Dorośli-Dzieciom w Sępólnie Krajeńskim zaprasza do złożenia oferty w zakresie 

remontów pomieszczeń w Świetlicy Terapeutycznej. 

CPV 

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne  

I. Nazwa i adres Zamawiającego 

Stowarzyszenie Dorośli Dzieciom 

ul. Szkolna 8/7, 89-400 Sępólno Krajeńskie 

Miejsce realizacji dostaw – Świetlica Terapeutyczna w Sępólnie Krajeńskim ul. Kamila Baczyńskiego 

2 

II. Tryb postępowania o udzielenie zamówienia 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z zachowaniem zasady konkurencyjności  

w oparciu o procedurę określoną w 6.5.2 pkt. 11 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków 

w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego  oraz 

Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

2. Do postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych. 

3. Zamówienie finansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (RPO Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego). 

III. Przedmiot zamówienia 

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: 

 Remont pomieszczenia piwnicznego w przeznaczeniem na pracownie majsterkowania – 

szczegółowy zakres robót przedstawiony jest w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania – 

Pusty kosztorys - Remont Świetlicy terapeutycznej w Sępólnie Krajeńskim - Stworzenie 

rodzinnej pracowni majsterkowania 

 Remont pomieszczenia z przeinaczeniem na utworzenie Klubu Młodego Odkrywcy - 

szczegółowy zakres robót przedstawiony jest w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania – 



  
 

Pusty kosztorys Remont Świetlicy terapeutycznej w Sępólnie Krajeńskim - Utworzenie klubu 

młodego odkrywcy - mamo, tato - ja Wiem! 

 Wykonanie i montaż szafy do zabudowy w pomieszczeniu przeznaczonym na pogotowie 

naukowe -  szczegółowy zakres robót przedstawiony jest w załączniku nr 3 do niniejszego 

zapytania – Pusty kosztorys - Remont Świetlicy terapeutycznej w Sępólnie Krajeńskim - 

OJOM - pogotowie naukowe. 

 Remont pomieszczenia przeznaczonego na pracownie plastyczną - szczegółowy zakres 

robót przedstawiony jest w załączniku nr 4 do niniejszego zapytania – Pusty kosztorys - 

Remont Świetlicy terapeutycznej w Sępólnie Krajeńskim - Inspiracje plastyczne - portret 

rodzinny 

UWAGA: Wszędzie tam gdzie w kosztorysach znajdują się konkretne nazwy produktów należy przez 

to rozumieć wskazany produkt lub RÓNOWAŻNY (podane nazwy wskazano w celu określenia jakości 

i nie mają one charakteru wiążącego a jednie pomocniczy)  

Równoważny znaczy a jakości nie niższej niż wskazany w kosztorysie pod względem parametrów. 

 

2. Szczegóły w zakresie koloru farb, mebli do zabudowy, itp. zostaną będą na bieżąco uzgadnianie z 

Zamawiającym. 

3. Rozliczenia wykonanej usługi będą dokonywane na podstawie protokołu odbioru robót oraz 

faktur. 

IV. Termin realizacji zamówienia 

Zamówienie będzie realizowane w okresie do 22 lutego 2019 roku maksymalnie do 20 kwietnia 2019. 

Dostawca wystawi Zamawiającemu fakturę z co najmniej 30 dniowym terminem płatności z 

możliwością jego wydłużenia w przypadku oczekiwania przez Zamawiającego na transzę środków z 

Urzędu Marszałkowskiego. 

V. Warunki udziału w postępowaniu 

1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który wykaże, że: 

a) W okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres działalności jest 

krótszy – w tym okresie, zrealizował co najmniej 2 remonty o podobnym zakresie rzeczowym na 

łączną kwotę nie mniejszą niż 50 000,00 zł,  

b) Posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż: 10 000,00 zł. 

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający wezwie 

Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do przedłożenia: 

 Wykazu robót w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres 

działalności jest krótszy – w tym okresie, stanowiących remonty o podobnym charakterze, 



  
 

 Informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej 

wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w okresie nie 

wcześniejszym niż jeden miesiąc przed terminem składania ofert. 

Niespełnienie chociażby jednego z wymienionych wyżej warunków skutkować będzie wykluczeniem 

Wykonawcy z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą. 

2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

2.1 Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunki, o których mowa powyżej na podstawie 

złożonych wraz z ofertą oświadczeń oraz dokumentów wskazanych w rozdziale VI poniżej. 

2.2 Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie: „spełnia” 

- „nie spełnia”. 

3. W przypadku, gdy Zamawiający zweryfikuje, iż Wykonawca nie spełnia któregokolwiek wymogu 

określonego w oświadczeniu - zastrzega sobie prawo odstąpienia od podpisania umowy w zakresie 

realizacji zamówienia z wybranym Wykonawcą i udzielenia zamówienia kolejnemu Wykonawcy. 

UWAGA! 

Wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia podlegają Wykonawcy, którzy mają powiązania 

osobowe lub kapitałowe z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe z Zamawiającym 

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 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 lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub 

stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

Niespełnienie chociażby jednego z wymienionych wyżej warunków skutkować będzie wykluczeniem 

Wykonawcy z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą. 

VI. Wymagane oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę warunków 

udziału w postępowaniu: 

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 

do Zapytania Ofertowego; 



  
 

Informacje ogólne dotyczące załączonych dokumentów: 

1. Dokumenty załączone do oferty zatrzymuje Zamawiający. 

2. W przypadku, gdy Wykonawca nie dołączy do oferty wymaganych dokumentów, złożone 

dokumenty będą nieczytelne lub będą budziły wątpliwość co do ich prawdziwości Zamawiający 

może wezwać Wykonawcę do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Nie złożenie przez 

Wykonawcę lub mimo wezwania nie uzupełnienie w wymaganym terminie w/w dokumentów 

skutkuje odrzuceniem oferty. 

VII. Kryteria wyboru oferty i waga punktowa 

Dokonując wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierował się następującymi 

kryteriami: 

1. cena za realizację zamówienia (max 80 pkt); 

2. termin realizacji zamówienia (max 10 pkt); 

3. gwarancja (max 10 pkt). 

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

W formularzu oferty należy podać cenę brutto w polskich złotych za wykonanie poszczególnych usług 

w zakresie wskazanym w załączonych pustych kosztorysach, w rozbiciu na poszczególne pomieszczenia 

oraz wskazanie ceny brutto łącznej. 

VIII. Zasady oceny ofert według poszczególnych kryteriów 

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie zsumowanej liczby punktów w oparciu o 

przedstawione kryteria i ustaloną punktację osobno dla każdego szkolenia. Maksymalnie oferta może 

uzyskać 100 pkt. 

1. Punktacja dla kryterium „cena za realizację zamówienia” - ocena na podstawie ceny (stawki łącznej 

za usługę brutto) wskazanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 

6 do Zapytania Ofertowego 

Maksymalna liczba punktów dla kryterium ceny wynosi „80”. Oferta z najniższą ceną otrzyma 80 

punktów. 

Punkty zostaną obliczone wg wzoru: C = ( Cmin/Co „x”) x 80 pkt gdzie: 

C – liczba punktów dla oferty ocenianej za kryterium ceny; 

Cmin – najniższa cena brutto za dane szkolenie spośród złożonych ofert; 

Co „x” – cena oferty ocenianej. 



  
 

2. Punktacja dla kryterium „termin realizacji zamówienia” . Sposób przyznawania punktacji w ramach 

kryterium:  

Wykonawca otrzyma po 2 punkty za każdy dzień wykonania usługi krótszy od terminu końcowego 

– nie więcej niż 10 punktów (T) 

3. Punktacja dla kryterium „gwarancja” – Minimalny poziom gwarancji zrealizowanych usług wynosi 

24 miesiące.  

Maksymalna liczba punktów dla kryterium ceny wynosi „10”. Oferta z najdłuższą gwarancją 

otrzyma 10 punktów. 

Punkty zostaną obliczone wg wzoru: G = ( Go/Gmax „x”) x 10 pkt gdzie: 

G – liczba punktów dla oferty ocenianej za kryterium gwarancja; 

Gmax – najdłuższa gwarancja spośród złożonych ofert; 

4. Go „x” – gwarancja oferty ocenianej. 

 

Suma punktów oferty zostanie obliczona według wzoru: 

S„x” = C + T + G 

gdzie: 

S„x” – suma punktów oferty; 

C – punkty za kryterium „cena”; 

T – punkty za kryterium „termin realizacji” 

G – punkty za kryterium „gwarancja”. 

Suma punktów oferty zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku. 

Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. Za 

najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą liczbą punktów. Jeżeli dwie lub więcej ofert 

uzyska taką samą liczbę punktów, Zamawiający spośród nich wybierze ofertę z niższą ceną. 

IX. Elementy oferty: 

1. wypełniony formularz oferty - Załącznik nr 6 do Zapytania Ofertowego; 

2. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik nr 5 do Zapytania 

Ofertowego; 

X. Wadium 

1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

XI. Opis sposobu przygotowania oferty 



  
 

1. Ofertę należy sporządzić wg formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 6 do Zapytania 

Ofertowego. 

2. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej. 

3. Treść oferty musi odpowiadać treści Zapytania Ofertowego. 

4. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, winny być parafowane przez niego. 

Poprawki powinny być dokonane w sposób czytelny oraz opatrzone datą ich dokonania. 

5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od 

wyników postępowania. 

 

XII. Miejsce i termin złożenia oferty 

1. Ofertę należy złożyć osobiście,  przesłać pocztą lub kurierem na adres: Stowarzyszenie Dorośli 

Dzieciom, ul. Szkolna 8/7, 89-400 Sępólno Krajeńskie lub przesłać elektronicznie na adres: 

doroslidzieciom2015@gmail.com. 

2. Ofertę złożoną osobiście lub przesłaną pocztą lub kurierem należy dostarczyć w zamkniętej 

kopercie z dopiskiem: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/DDS/ŚT/2019 – remont. 

3. Ofertę złożoną pocztą elektroniczną e-mail należy oznaczyć w temacie numerem postępowania: 

NR 01/DDS/ŚT/2019. 

4. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 lutego 2019 roku, do godz. 10.00. 

(decyduje data wpływu na wskazany w punkcie 1 adres). 

XIII. Ogłoszenie wyników postępowania 

Wykonawcy, którzy złożą oferty zostaną zawiadomieni o wynikach postępowania w formie 

elektronicznej na adres e-mail wskazany w ofercie. Informacje o wynikach postępowania zostaną 

opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego www.doroslidzieciom.pl 

XIV. Zmiana i wycofanie oferty 

1. Wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę pod warunkiem, że Zamawiający zostanie 

powiadomiony o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu, przed upływem terminu do składania ofert. 

Po upływie terminu składania ofert, Wykonawca nie może wprowadzić w niej zmian. 

2. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian powinno zostać złożone w sposób i w formie przewidzianej 

w niniejszym Zapytaniu Ofertowym dla złożenia oferty, z dopiskiem „ZMIANA OFERTY” . 

3. Wycofanie oferty następuje poprzez złożenie oświadczenia podpisanego przez osobę/osoby 

uprawnione do reprezentowania Wykonawcy z dopiskiem „WYCOFANIE OFERTY” 

 

XV. Odrzucenie oferty 

Z postępowania zostanie odrzucona oferta Wykonawcy: 

http://www.doroslidzieciom.pl/


  
 

1. jeżeli Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu określonych przez 

Zamawiającego w niniejszym Zapytaniu Ofertowym, 

2. jeżeli Wykonawca mimo wezwania nie złożył lub nie uzupełnił w wymaganym terminie 

dokumentów określonych w rozdziale VI niniejszego Zapytania Ofertowego i na zasadach 

określonych w Zapytaniu Ofertowym; 

3. jeżeli oferta nie jest zgodna z treścią Zapytania Ofertowego; 

4. oferta została złożona po terminie. 

 

XVI. Wymagania dotyczące należytego zabezpieczenia umowy 

Zamawiający nie wymaga wniesienia przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy. 

XVII. Unieważnienie postępowania 

Zamawiający unieważni postępowanie gdy: 

1. nie została złożona żadna oferta nie podlegająca odrzuceniu; 

2.  postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy; 

3. w przypadku rozwiązania umowy partnerskiej lub niepodpisania umowy o dofinansowanie/ jej 

rozwiązanie, na podstawie której finansowane jest zamówienie; 

4. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie 

zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć; 

5. cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę, jaką zamawiający może przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

XVIII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami 

1. W postępowaniu Zamawiający i Wykonawcy porozumiewają się wyłącznie za pomocą poczty 

elektronicznej adres: ulas555@wp.pl. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza 

fakt otrzymania korespondencji. Wyjątek stanowi złożenie oferty dopuszczalne w formie 

papierowej. 

2. Wykonawcy mogą zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego na 

zasadach określonych w pkt 1. 

3. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień na zapytanie Wykonawcy. Treść pytań wraz z 

wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał Zapytanie Ofertowe oraz 

umieści je na swojej stronie internetowej www.doroslidzieciom.pl. 

4. Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o wyjaśnienie treści oferty lub dokumentów 

wymaganych od Wykonawcy. 

5. Zamawiający kontaktuje się z Wykonawcami i udziela wyjaśnień, w dni robocze za pośrednictwem 

poczty elektronicznej e-mail: ulas555@wp.pl. 

http://www.doroslidzieciom.pl/
mailto:ulas555@wp.pl


  
 

6. Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego będą udzielane za zapytania, które wpłynęły nie później 

niż 14 lutego 2019 roku. 

 

XIX. Pozostałe informacje 

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania Ofertowego, 

przed upływem terminu na składanie ofert. Informacja o wprowadzeniu zmiany lub uzupełnieniu 

treści Zapytania Ofertowego zostanie opublikowana na stronie Zamawiającego: 

www.doroslidzieciom.pl. 

2. Jeżeli wprowadzone zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania Ofertowego będą wymagały zmiany 

treści ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas potrzebny na dokonanie zmian w 

ofercie. 

3. Na każdym etapie realizacji zamówienia Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli i oceny 

prac w zakresie przedmiotu zamówienia.  

4. Zamawiający w uzasadnionych przypadkach przewiduje możliwość udzielenia zamówień 

dodatkowych. 

 
Wiceprezes Stowarzyszenie Dorośli-Dzieciom 

                      Sławomir Jaskulski 

 

http://www.doroslidzieciom.pl/

