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ZAPYTANIE OFERTOWE NA ROBOTY BUDOWLANE 

 
I. ZAMAWIAJĄCY 

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "SOS" nr 1 
ul. Wapienna 24 a 
91-087 Łódź 
e-mail: mos_sos@wp.pl 
 
II.TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA 

1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień  
    publicznych / t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm./,  a także wydanymi na jej  podstawie rozporządzeniami   
    wykonawczymi.  
2. Postępowanie prowadzone jest w trybie art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
3. Zamawiający zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na  roboty budowlane w ramach projektu : "Edukacyjne 
SOS-podniesienie jakości kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych ze względu na 
zagrożenie  niedostosowaniem społecznym  w Gimnazjum nr 54 przy Młodzieżowym Ośrodku  
Socjoterapii SOS nr 1 w Łodzi” 

    Oznaczenie według Wspólnego Słownika Zamówień CPV 

45000000-7 - Roboty budowlane 
45430000-0- Pokrywanie podłóg i ścian 
45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach 
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne 
45331200-8 - Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

 
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na: 

1) adaptacji sali dydaktycznej umożliwiające montaż 16 stanowisk, 
2) adaptacji pomieszczenia umożliwiające stworzenie pracowni eksperymentu, 
3) wymianie parkietu w Sali dydaktycznej do zajęć z zakresu TIK.  

w terminie do dnia 30.06.2017 r. 
2. Szczegółowy opis prac znajduje się w załączniku do zapytania ofertowego (przedmiary robót). 
3. Odpowiednio do rodzaju robót występujących w niniejszym zamówieniu Wykonawca, na koszt własny, zobowiązany 
będzie do: 
a) zabezpieczenia i chronienia swojego mienia na własny koszt, 
b) zapewnienia właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska 
w miejscu robót i jego otoczeniu, 
c) w przypadku wystąpienia takiej konieczności, zapewnienia pracy w godzinach popołudniowych, nocnych, w sobotę, 
niedziele i święta. Zamawiający w przypadku zaistnienia konieczności wykonania  robót, dopuści prowadzenie prac w 
godzinach nocnych oraz w soboty i niedziele, 
d) usunięcia zbędnych odpadów powstałych w trakcie realizacji zamówienia poza teren robót zgodnie                           z 
zasadami utylizacji i składowania odpadów określonymi ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku 
o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 21 ze zm.), 
e) zapewnienia odpowiednio wykwalifikowanych osób do wykonania zamówienia zgodnie 
z wymogami ustawy Prawo budowlane.   
4 Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie wizji lokalnej w miejscu, w którym będą przeprowadzane roboty budowlane. 
5 Za realizację przedmiotu zamówienia Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe obejmujące wszelkie koszty 
związane z przedmiotowym zamówieniem. 
6 Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia gwarancji Zamawiającemu na wykonane roboty budowlane 
w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii "SOS" nr 1 na okres 48 miesięcy od dnia odbioru końcowego. 
7 Prace muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i aktualną wiedzą techniczną. 
8 Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałe 
z jego winy, powstałe w związku z prowadzonymi robotami. 

9 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca: 
a)  posiadał uprawnienie do wykonywania działalności związanej z przedmiotem zamówienia oraz przedstawił 

Zamawiającemu wraz ze złożoną ofertą odpowiedni dokument, 

mailto:mos_sos@wp.pl
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b) posiadał przez cały okres realizacji umowy oraz w okresie udzielonej gwarancji jakości ubezpieczenie od 
odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej (odpowiedzialność kontraktowa i 
deliktowa) obejmujące swoim zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie, a także Zamawiającego 
oraz przedstawicieli i pracowników Zamawiającego i Wykonawcy w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju 
zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, uszkodzenia lub zniszczenia mienia (szkoda rzeczowa), powstałe w 
związku z wykonaniem robót budowlanych i innych prac objętych przedmiotem zamówienia. 

10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości  składania ofert częściowych. 
11. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia zamówienia podwykonawcom. 
 
IV.  Wymagania stawiane Wykonawcy: 

1. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. 
2. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego 
z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy. 
3. Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów faksu oraz innych ustaleń niezbędnych dla 
sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. 
4. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania 
przedmiotu zamówienia.  
5. Każdy Wykonawca w prowadzonym postępowaniu może złożyć tylko jedną ofertę. 
 
V. Opis sposobu obliczenia ceny oferty 

1 Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszym zapytaniu ofertowym powinien 
w cenie brutto ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia 
uwzględnić inne opłaty i podatki, a także ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez Wykonawcę.  
2. Nie uwzględnienie przez Wykonawcę wszystkich kosztów nie będzie stanowić podstawy do domagania się ich 
pokrycia przez Zamawiającego w terminie późniejszym. 
3 Wykonawca obliczając cenę musi uwzględnić w ofercie wszystkie pozycje przedmiarowe opisane                               w 
przedmiarach robót. Wykonawca nie może samodzielnie wprowadzić zmian do przedmiarów robót 
4. Obliczona przez Wykonawcę cena oferty powinna zawierać wszystkie koszty bezpośrednie 
i pośrednie jakie Wykonawca uważa za niezbędne do poniesienia dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, 
zysk Wykonawcy oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty, 
a w szczególności podatek VAT. Wykonawca powinien uwzględnić w cenie wszystkie posiadane informacje 
o przedmiocie zamówienia, a szczególnie informacje, wymagania i warunki podane 
w niniejszym zapytaniu ofertowym. 
5. W cenie należy uwzględnić między innymi koszty robót przygotowawczych i porządkowych, wysypiska 
 i tymczasowego składania, prowadzenia gospodarki odpadami. 
6. Wykonawca określa cenę na podstawie przekazanych przez Zamawiającego: opisu planowanych robót oraz innych 
wymagań i dokumentów zawartych w zapytaniu ofertowym z uwzględnieniem wszystkich kosztów niezbędnych do 
wykonania przedmiotu zamówienia.   
7. Cena oferty musi być podana w PLN  cyfrowo i słownie, do dwóch miejsc po przecinku 
z wyodrębnieniem należnego podatku VAT – jeżeli występuje. 
8. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się  wariantowości cen. 
9. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty. 
10. Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego 
co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie 
z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, 
w szczególności  jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, 
Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających 
wpływ na wysokości ceny,  w szczególności w zakresie: 
1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających 
warunków wykonania  zamówienia dostępnych dla Wykonawcy, oryginalności  projektu Wykonawcy, kosztów pracy, 
których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być  niższa  od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego 
na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U.  nr 
200, poz. 1679 z późniejszymi zmianami), 
2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. 
11. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.  
12. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z 
przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej ceny 
podatek od towarów i usług , który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, 
informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, 
wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz 
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wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 
13. W przypadku, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towaru i usług, do ceny najkorzystniejszej oferty lub oferty z najniższą 
cena dolicza się podatek od towarów i usług, który Zamawiający miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.     
14. Zaleca się, przed ustaleniem ceny ofertowej, odwiedzenie (po uprzednim uzgodnieniu terminu 
 z Kierownikiem placówki) i sprawdzenie miejsca przyszłej realizacji zamówienia w celu oceny uwarunkowań realizacji 
przedmiotu zamówienia, które mogą mieć wpływ na cenę oferty. 
15. Ustalona przez Wykonawcę cena oferty obowiązywać będzie przez okres ważności umowy 
i pozostanie niezmieniona. 
 
VI. KRYTERIUM OCENY OFERT 

 
1.  Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami  i ich wagą: 

a) kryterium – Cena oferty ,,C” – waga 90% (90% = 90 pkt) 

Maksymalną liczbę punktów w tym kryterium (90 pkt.) otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę za 

wykonanie całości zamówienia podaną przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym, natomiast pozostali Wykonawcy 

otrzymają odpowiednio mniejsza liczbę punktów obliczoną zgodnie z poniższym wzorem: 

C = Cn / Co x 90 pkt 

gdzie: 

Cn    - cena brutto oferty najtańszej 
Co   - cena brutto oferty ocenianej 

Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium może uzyskać maksimum 90 pkt. 

b) kryterium  - Okres gwarancji ,,G” – waga 10% (10% = 10 pkt) 

Maksymalną liczbę punktów w tym kryterium (10 pkt) otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najdłuższy termin 

gwarancji podany przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym, natomiast pozostali Wykonawcy otrzymają odpowiednio 

mniejsza liczbę punktów obliczona zgodnie z poniższym wzorem: 

G = Gb /Gn   x  10 pkt. 

gdzie: 

Gb  - okres gwarancji w ofercie badanej 
Gn    - najdłuższy zaoferowany okres gwarancji 

UWAGA: 

W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy do oceny zostanie przyjęty 60 

miesięczny okres gwarancji. 

Minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji jakości, o którym mowa wynosi 

24 miesiące od dnia  protokólarnego odbioru końcowego robót. Jeżeli Wykonawca zaproponuje 

w ofercie okres gwarancji krótszy niż 24 miesiące, to jego oferta zostanie odrzucona. 

Okres gwarancji należy określić przez wskazanie liczby całkowitej od 24 miesięcy do 60 miesięcy,                           w 

formularzu ofertowym. 
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Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium może uzyskać maksymalnie 10 pkt. 

c) ostateczną ocenę punktową każdej z ocenianych ofert stanowić będzie suma liczy punktów przyznanych 

 w każdym z podkryteriów.  Najkorzystniejsza oferta może uzyskać maksimum 100 pkt. 

Lp = C + G 

gdzie: 

Lp     - liczba punktów uzyskanych przez Wykonawcę 
C - ilość punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium „Cena” 
G - ilość punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium „Okres gwarancji” 
 
2. Wszystkie obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
3 Po wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający podpisze umowę z wybranym 
 w drodze zapytania ofertowego Wykonawcą na realizację zamówienia publicznego. 
4 Zmiany wynikające z wystąpienia przyczyn losowych niezależnych od Wykonawcy 
i Zamawiającego mogą zostać wniesione po podpisaniu umowy za wcześniejszą pisemną zgodą obu stron.  
5. Wykonawca ma obowiązek poinformować Zamawiającego o zaistniałej przyczynie losowej najpóźniej 

w dniu jej wystąpienia, a w sytuacji gdy jest to dzień wolny od pracy - w kolejnym dniu roboczym po dniu wolnym. 

Zamawiający ma obowiązek poinformować Wykonawcę o zaistniałej przyczynie losowej najpóźniej w dniu jej 

wystąpienia, a w sytuacji gdy jest to dzień wolny od pracy - w kolejnym dniu roboczym po dniu wolnym. 

6. W przypadku zmiany stawki VAT dopuszcza się możliwość zmiany w zakresie kwoty VAT 
i kwoty wynagrodzenia brutto. 

 
VII. WARUNKI PŁATNOŚCI 

1 Rozliczenie nastąpi fakturą, po zakończeniu całości robót i ich odbiorze końcowym. Podstawą wystawienia faktury 
końcowej będzie podpisany przez obie strony protokół odbioru końcowego. 
2 Wykonawca wystawi fakturę po podpisaniu protokołu odbioru. 
3 Zapłata należności nastąpi w terminie 30 dni kalendarzowych od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo 
wystawionej faktury. 
 
4. Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami: Marzena Januszewska-Zarzycka 42651-43-34 mos_sos@wp.pl 
5. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim 
 
VIII. DOKUMENTY JAKIE POWINIEN WYKONAWCA DOŁĄCZYĆ DO OFERTY: 
 

1. Wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 1. 
2. Kosztorys ofertowy (uproszczony), sporządzony na podstawie przedmiarów. 
3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji  o działalności gospodarczej, jeżeli 

odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawione nie wcześniej niż 
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 

4. Dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, 
a jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik – także pełnomocnictwo, określające zakres umocowania, 

podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. 
5. Zaakceptowany wzór umowy. 

 
IX. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1. Oferty będą przyjmowane wyłącznie w formie pisemnej na formularzu oferty według załączonego wzoru. Ofertę 
należy złożyć w zamkniętej kopercie w  Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii "SOS" nr 1  
 ul. Wapienna 24a , 91-087 Łódź  (sekretariat ) w terminie do dnia  10.05.2017 r. r. do godz. 10.00  z dopiskiem 
„Oferta na roboty budowlane w ramach projektu "Edukacyjne SOS".  

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
3. Dopuszcza się możliwość złożenia oferty pocztą elektroniczną na adres:  mos_sos@wp.pl  
4. Otwarcie ofert odbędzie się  w  Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii "SOS" nr 1  ul. Wapienna 24a , 

 91-087 Łódź, pokój  dyrektora w dniu 10.05.2017r. o godz. 10:15.  
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X. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie internetowej Młodzieżowego    
Ośrodka Socjoterapii "SOS" nt 1: www.mos1.swiata.pl 

2. Ponadto Zamawiający zawiadomi Wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty za pośrednictwem poczty 
elektronicznej. 

3. Wykonawca wybrany do realizacji zamówienia publicznego w terminie uzgodnionym z Zamawiającym 
zobowiązuje się podpisać umowę na wykonanie roboty budowlanej. 

 
 
XI.  DODATKOWE INFORMACJE  

1. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia zamówienia uzupełniającego. 
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zamówienia bez podania przyczyny. 
3. Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest:  Marzena Januszewska-Zarzycka 

 tel, 42 651-43-34, e-mail: mos_sos@wp.pl  
                                                                                         

       Joanna Kamińska 
                                                                                 Dyrektor MOS"SOS" nr 1 

  
ZAŁĄCZNIKI : 
-  Formularz ofertowy  
-  Przedmiary robót 
-  Wzór umowy  
 
Łódź 25.04.2017 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


