
 

Suwałki, 22 maja 2018 roku 

CEN.II.2140.14.2018 
 
 

Zapytanie ofertowe 
dotyczące zamówienia publicznego o wartości szacunkowej 

nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5 000 euro na wymianę trzech 
wpustów dachowych z robotami uzupełniającymi w budynku  

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach 
 
Tryb udzielania zamówienia: 

Zamówienie jest realizowane w formie zapytania ofertowego, z pominięciem ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) – na 
podstawie art. 4 pkt 8. 
Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i przeglądu cen potencjalnych wykonawców. 

I. Informacje ogólne. 
Zamawiający: 
Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67 B, 16-400 Suwałki, działające 

w imieniu i na rzecz Województwa Podlaskiego, ul. Kardynała  Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 

Białystok, NIP 542-25-42-016. 

Telefon: 87 567 03 28 lub 87 565 78 58; faks: 87 567 03 28 lub 87 565 78 58; 

Strona internetowa: http://www.cen.suwalki.pl/Zamówienia publiczne 

II. Opis przedmiotu zamówienia. 

2. Zamawiający informuje, że wyszczególnione w przedmiocie zamówienia roboty będą 
prowadzone na czynnym obiekcie – budynek Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach. 
Zamawiający wymaga ścisłej współpracy pomiędzy wykonawcą a zamawiającym, aby zapewnić 
ciągłość pracy Centrum i jednocześnie sprawne wykonywanie robót. Wymaga się prowadzenia 
prac w sposób, jak najmniej uciążliwy dla klientów i pracowników Centrum. Wykonawca 
dostosuje swój czas pracy do czasu pracy Zamawiającego (czynny obiekt, w którym odbywają 
się szkolenia dla nauczycieli do 19.06.2018 r., działa w okresie wakacji biblioteka pedagogiczna 
i pracują pracownicy Centrum. 

3. Zamawiający umożliwia wizję lokalną połączoną z udzieleniem wyjaśnień dla wykonawców 
dnia 29  maja  2018 r. godz. 1100. 

4. Wszystkie materiały, elementy, rozwiązania, systemy muszą być stosowane według 
udokumentowanych wytycznych producenta, w sposób i w warunkach określonych  
w posiadanych przez element dokumentach i odniesieniach, jak aktualne aprobaty techniczne 
(krajowe lub europejskie), certyfikat lub deklarację zgodności, atesty – wymagane przez polskie 
prawo.  

5. Wymagany okres gwarancji wynosi: 3 lata gwarancji i 3 lata rękojmi za wady na wykonany 
przedmiot zamówienia. 

6. Warunki wykonania przedmiotu zamówienia, odbiór robót oraz zapłatę za wykonane roboty 
określają istotne postanowienia umowy. 

7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót oraz zapewnienie 
warunków  bezpieczeństwa i przestrzeganie przepisów bhp i ppoż. pracownikom i klientom 
Centrum w związku z wykonywaniem robót na terenie czynnego obiektu.  



8. Każdy pracownik Wykonawcy lub osoba przy pomocy  której, Wykonawca wykonuje umowę, 
przed przystąpieniem do prac, musi być przeszkolony na koszt Wykonawcy na stanowisku 
pracy w zakresie podstawowych zasad bhp i przepisów i ppoż. 

9. Wykonawca wyposaży swoich pracowników, w czasie wykonywania prac i pobytu na terenie 
obiektu, w oznakowane ubrania robocze lub identyfikatory przypięte do ubrania w widocznym 
miejscu.  

10. Na czas wykonywania prac wykonawca wydzieli i zabezpieczy plac budowy. 
III. Termin wykonania zamówienia – w terminie do 31 sierpnia 2018 r.  
IV. Warunki udziału w postępowaniu. 

           W postępowaniu ofertowym mogą wziąć udział wykonawcy: 
a) nie posiadają zadłużeń w Urzędzie Skarbowym z tytułu zobowiązań podatkowych, 
b) nie posiadają zadłużeń w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych z tytułu opłat składek na 

ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, 
c) którzy posiadają wymagane w tym zakresie uprawnienia budowlane, 
d) w stosunku do których nie ogłoszono upadłości ani nie otwarto likwidacji. 
Oferta nie spełniająca warunków udziału w postępowaniu zostanie odrzucona. 

IV. Opis sposobu obliczania ceny. 
1. Oferta musi być tak skalkulowana, aby zawierała całkowitą cenę realizacji przedmiotu 

zamówienia za pełen zakres i czas realizacji zamówienia. Cena musi zawierać wszystkie 
elementy cenotwórcze realizacji zamówienia, w szczególności: wszystkie koszty 
wykonawcy dotyczące realizacji zamówienia, zysk wykonawcy, podatki, opłaty oraz 
ewentualne pozostałe elementy. 

2. Cenę oferty wykonawca ustali po sporządzeniu kosztorysu ofertowego. 
3. Cena oferty jest ceną ryczałtową. 
4. Kosztorys ofertowy powinien być zgodny z wymaganiami określonymi w zapytaniu 

ofertowym oraz sztuką budowlaną. 
5. Ceny w ofercie muszą być podane w złotych polskich. Cena netto i wartość brutto 

określone w Formularzu ofertowym muszą być określone do dwóch miejsc po 
przecinku. 

V. Informacja o dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy:  
1. Wypełniony i podpisany przez osobę/osoby upoważnioną/e do składania oświadczeń 

woli formularz ofertowy na załączniku nr 1, 
2. Oświadczenie na załączniku nr 2, 
3. Kosztorys ofertowy, 

Oferta niekompletna zostanie odrzucona. 
VI. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty i ich 

ranga punktowa.  
1. Cena – 80 pkt (liczona od wartości brutto oferty). Oferta z najniższą ceną otrzyma  

80 punktów. Pozostałe po matematycznym przeliczeniu proporcjonalnie mniej. 
Punkty za kryterium „cena” zostaną obliczone w następujący sposób: 
Cena oferty najtańszej 
--------------------------------x 80 = liczba punktów oferty badanej  
 Cena oferty badanej 

      2. Termin wykonania robót budowlanych: 
-  do 10 dni, nie późnej niż do 31 sierpnia 2018 r. : 20 pkt; 
- od 11 dni do 15 dni, nie późnej niż do 31 sierpnia 2018 r.: 10 pkt 

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta niepodlegająca odrzuceniu, która uzyska 
największą liczbę punktów, stanowiącą sumę punktów w obu kryteriach.  
VII. Dodatkowe informacje: 



1. Do kontaktowania się z wykonawcami upoważnia się: Wiesławę Wiśniewską - Centrum 
Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. M. Reja 67 B, 16-400 Suwałki, tel. 87 567-03-28 
lub 87 65-75-78, e-mail: wieslawa.wisniewska@cen.suwalki.pl, w godzinach pracy: 7.30 
– 15.30 od poniedziałku do piątku. 

2. Ofertę należy przesłać pocztą elektroniczną na e-mail Zamawiającego: 
www.cen@cen.suwalki.pl lub w formie papierowej na adres Zamawiającego  
do 5 czerwca 2018 roku do godziny 11.00. 

3. Dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty składa się w formie oryginałów lub 
kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub 
pełnomocnika. 

4. Zamawiający nie zwraca dokumentów po przeprowadzonym postępowaniu. 
5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
6. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi faxem/ 

e-mailem wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty. 
VIII. Zamawiający zastrzega prawo do unieważnienia postępowania bez podania 

przyczyny. 
 
Załączniki: 

1. Załącznik nr 1 – wzór formularza ofertowego, 
2. Załącznik nr 2 – oświadczenie, 
3. Załącznik nr 3 – Istotne postanowienia umowy,  
4. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowe – Przedmiar robót, 
5. Załącznik nr 5 – zdjęcia dachu budynku i stropodachu.  

 
  Sporządziła:                                                                                         Zatwierdzam: 

  
 
…….…………………………..                                                                            …………….………………………..………. 
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