Zapytanie ofertowe
Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawadzkiem poszukuje oferentów do realizacji
następującego zamówienia:
1. Wykonanie kompleksowego remontu zaplecza sanitarnego na II piętrze
budynku OPS
Opis przedmiotu i zakresu zamówienia:
1.1 Zamówienie obejmuje kompleksową usługę, czyli zakup materiałów,
demontaż starej infrastruktury i wyposażenia, wywóz odpadów oraz remont
pomieszczenia „na gotowo”.
1.2 Pomieszczenie sanitarne po remoncie powinno spełniać warunek
dostępności architektonicznej dla osób z niepełnosprawnością ruchową
(m.in. brak przeszkód poziomych w postaci np. progów, wolna przestrzeń o
wymiarach min. 150x150 cm do manewrowania wózkiem)
1.3 W ramach zamówienia przewiduje się m.in. wykonanie następujących
prac:
▪
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demontaż ścianek działowych
skucie starych płytek
modernizacja inst. wodnej i kanalizacyjnej
modernizacja inst. elektrycznej
wymiana grzejnika
montaż bojlera elektrycznego na CWU (min. 90 l)
montaż sufitu podwieszanego
modernizacja oświetlenia
zakup i montaż wentylatora do wentylacji wymuszonej (z funcją
higrometru)
wymiana dwóch drzwi (jedne przeszklone, zamykane od wewnątrz) z
ościeżnicami min. 90 cm szerokości
zabudowa płytami GK instalacji kanalizacyjnej i CO (tam, gdzie to będzie
możliwe)
kafelkowanie pomieszczeń (do sufitu)
zakup i montaż WC,
wykonanie miejsca prysznicowego min. 100 x 100 cm z tzw. odpływem
liniowym, ścianką ze szkła i baterią, umywalki z odpływem, baterią i
szafką podwieszaną
malowanie sufitu
montaż urządzeń: pralki i suszarki na dostarczonym stelażu

montaż pochwytów dla osób z ograniczeniami w poruszaniu się – przy
WC i w miejscu prysznicowym
▪ wywóz gruzu, starego wyposażenia i wszelkich odpadów powstałych w
wyniku remontu
1.4 Przed złożeniem oferty istnieje możliwość oględzin pomieszczeń
▪

przeznaczonych do remontu – w dniach roboczych od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7.00 do 15.00.
2. Termin realizacji: listopad-grudzień 2021 r.
3. Warunki płatności: przelew w terminie 14 dni od otrzymania faktury, po
wykonaniu zlecenia bez zastrzeżeń ze strony zamawiającego.
4. Termin składania ofert: do 10.11. 2021 r. do godz. 12.00 przy czym liczy się
data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data nadania. Oferty,
które wpłyną po ustalonym terminie – nie będą brane pod uwagę przy
rozpatrywaniu ofert. Zamawiający nie odpowiada za problemy techniczne
skutkujące złożeniem oferty po wyznaczonym terminie lub brakiem jej wpływu,
w przypadku ofert przesyłanych w wersji elektronicznej.
5. Sposób składania ofert: oferty można składać poprzez przesłanie do siedziby
Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawadzkiem wypełnionego i podpisanego
przez osoby uprawnione formularza oferty (załącznik) osobiście, za
pośrednictwem poczty tradycyjnej, elektronicznej skrzynki podawczej
(platforma E-PUAP) lub e-mailowo (skan wypełnionego formularza oferty).
Adresy do doręczeń:
Ośrodek Pomocy Społecznej
Ul. Dębowa 11
47-120 Zawadzkie
e-mail: oferty@ops.zawadzkie.pl
6. Sposób oceny ofert:
Zamawiający oceni oferty punktowo z uwzględnieniem dwóch kryteriów: ceny
oraz liczby dni roboczych realizacji zamówienia. Kryteria oceny będą
posiadały następującą wagę:
Cena (brutto) – 90%, przy czym punkty będą obliczane następująco:
(najniższa złożona oferta cenowa w odpowiedzi na zapytanie ofertowe : cena
zaoferowana przez danego oferenta) x 90 pkt

Czas (liczba dni roboczych) – 10%, przy czym oferent otrzymuje 2 punkty za
każdy zadeklarowany dzień realizacji poniżej 30 dni roboczych (max. 10
punktów za 25 dni roboczych na realizację zlecenia). Za dni robocze uznaje
się dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem świąt ustawowo wolnych od
pracy.
7. Uwagi: Oferent, podejmując się realizacji zamówienia, bierze na siebie wszelkie
konsekwencje jego realizacji w trakcie wykonywania prac (warunki BHP) jak i
ewentualne szkody i roszczenia w razie zniszczenia infrastruktury.

Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Zawadzkiem
Marek Kutyła

