Wolsztyn, dnia 24.01.2017r.

(pieczęć Zamawiającego)

PCPR. 4124. 7.2017
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2017
Na podstawie art. 4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) zwracamy się z zapytaniem ofertowym dotyczącym
„Wykonania prac remontowych niezasiedlonego lokalu mieszkalnego w Wolsztynie”.
Remont mieszkania realizowany będzie w ramach kosztów bezpośrednich projektu
nr RPWP.07.02.01-30-0003/15 pn. „NOWE HORYZONTY” realizowanego w ramach
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach
działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 7.2.1 Usługi społeczne – projekty
pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki
organizacyjne.
I. Zamawiający:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. 5 Stycznia 5
64-200 Wolsztyn
NIP 923-154-73-87
REGON 411 14 17 45
tel. 68 384 56 13
e-mail: pcpr@powiatwolsztyn.pl

II. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac remontowych niezasiedlonego lokalu
mieszkalnego (84,31 m²) przy ul. Poniatowskiego 7/9, 64-200 Wolsztyn. Mieszkanie
przeznaczone zostanie na mieszkanie treningowe dla usamodzielniających się wychowanków
pieczy zastępczej.
Kod CPV 45300000-0
Nazwa kodu: roboty instalacyjne w budynkach
oraz
Kod CPV 45400000-1
Nazwa kodu: roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest remont mieszkania. Szczegółowy zakres robót remontowych
określa przedmiar robót stanowiący załącznik nr 4. Wykonawcom zaleca się dokonanie wizji
lokalnej miejsca realizacji zamówienia. Każdy z Wykonawców może dokonać wizji lokalnej
w miejscu realizacji zamówienia, tj. ul. Poniatowskiego 7/9, 64-200 Wolsztyn.
W sprawie terminu dokonania wizji lokalnej Wykonawcy powinni kontaktować się z osobą
wskazaną w punkcie „Osoby uprawnione do porozumiewania się niniejszego zapytania
ofertowego”.
2. Wymagana gwarancja: 24 miesiące na Przedmiot Zamówienia
3.Zamawiający dopuszcza/nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
4.Zamawiający dopuszcza/nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości
zamówienia podwykonawcom.
5.O udział w zamówieniu mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający następujące wymagania:
a) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (zostanie sprawdzone na
podstawie dołączonego do zapytania aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo
aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert).
b) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie tj.: wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat
przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwie roboty
budowlane porównywalne z przedmiotem zamówienia, tj. remont mieszkania o powierzchni
całkowitej każdego obiektu nie mniejszej niż 80 m2 i o wartości każdej z robót równej, co
najmniej 70.000 zł (brutto). Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący
wiedzy i doświadczenia, jeżeli wykonawca złoży zgodnie z Załącznikiem nr 3 wypełniony
wykaz robót w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania tego warunku z podaniem ich
rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania, nazwy inwestora oraz załączy dokumenty
potwierdzające, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
i prawidłowo ukończone, np.: referencje, zaświadczenia, protokoły;
c) Dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący potencjału technicznego i osób
zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu
warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.
d) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia.
(zostanie sprawdzone na podstawie złożonej oferty – oświadczenie, które stanowi załącznik
nr 2 do niniejszego zapytania)
6. Z postępowania zostaną wykluczeni Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia
powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub
osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami
upoważnionymi do zaciągania w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi
w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem
procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą polegające w szczególności na:

uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego
stopnia, w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Brak powiązań z zamawiającym zostanie zweryfikowany na podstawie oświadczenia
stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
7. Ocena spełnienia przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana według
formuły spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczeń Wykonawcy. Wykonawca, który
nie spełni któregokolwiek z powyższych warunków zostanie odrzucony
z postępowania.
8. Wykaz dokumentów:
wypełniony i podpisany formularz ofertowy – wzór załącznik nr 1,
kosztorys ofertowy,
oświadczenie wykonawcy – wzór załącznik nr 2,
wykaz robót – wzór załącznik nr 3,
aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie
do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionej nie wcześniej niż
6 miesięcy przed terminem składania ofert.
III. Miejsce oraz termin składania ofert
1. Oferta, sporządzona w oparciu o załączony formularz ofertowy (załącznik nr 1) powinna
być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentacji podmiotu i złożona wraz
z wymaganymi dokumentami do dnia 09.02.2017r., pocztą tradycyjną lub osobiście do
godziny 15:30 w biurze projektu – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie,
ul. 5 Stycznia 5, pok.14 lub drogą elektroniczną na adres email: pcpr@powiatwolsztyn.pl.
(należy wpisać: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2017 „Wykonania prac remontowych
niezasiedlonego lokalu mieszkalnego w Wolsztynie”.)
2. Złożona oferta musi być ponumerowana i parafowana na każdej stronie. Oferta oraz
wszystkie wymagane załączniki powinny być podpisane przez upoważnionego
przedstawiciela, uprawnionego do reprezentowania zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz
wymogami ustawowymi, sporządzone przez osoby trzecie mogą być złożone w formie
oryginałów lub kserokopii poświadczonej za zgodność przez osobę (osoby) uprawnione do
podpisywania ofert, z dopiskiem „za zgodność z oryginałem”.
Kopie dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby
składające ofertę.
3. Oferta powinna być wiążąca przez okres 30 dni od daty otwarcia oferty.
4. Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
6. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
7. Oferta powinna być przygotowana w formie pisemnej, napisana w sposób czytelny.

8. Zamawiający akceptuje jedynie następujące, standardowe warunki płatności:
- termin płatności faktury/ rachunku nie krótszy niż 30 dni od daty otrzymania
faktury/rachunku;
- faktury/rachunki mogą być wystawiane jedynie po wykonaniu usługi i dostarczeniu
wymaganej dokumentacji do Zamawiającego oraz jej zatwierdzeniu;
- brak jest możliwości wypłacania zaliczek.
9. Podmioty zainteresowane złożeniem oferty mogą w razie wątpliwości kierować pisma do
osoby wyznaczonej do kontaktu po stronie Zamawiającego, którą jest Anna Białek.
Kontakt możliwy jest w formie telefonicznej pod nr tel. 68 384 56 13 w godz. od 7:30 do
15:30 od poniedziałku do piątku, bądź w formie pisemnej za pomocą poczty elektronicznej
na adres pcpr@powiatwolszty.pl
10. Termin realizacji zamówienia: 14.02.2017 r. – 15 kwiecień 2017 r.
IV. Ocena oferty
Jedynym kryterium oceny ofert jest cena określona w złotych w wartości netto.
Cena oferty musi obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia oraz
wszelkie koszty towarzyszące, konieczne do poniesienia przez Wykonawcę z tytułu
wykonania przedmiotu zamówienia i uwzględniać wszystkie czynniki związane
z prawidłowością i terminową realizacją przedmiotu zamówienia.
Zamawiający ocenił ważne oferty kierujące się kryterium ceny – 100 %.
Punkty przyznawane w kryterium liczone będą według następujących zasad:
cena – całość wynagrodzenia netto Wykonawcy z tytułu realizacji umowy. W ramach tego
kryterium najwyższą liczbę punktów otrzyma oferta zawierająca najniższą wysokość
wynagrodzenia netto. Skala punktów: 0 – 100 x – liczba punktów uzyskanych
X = cena oferty najniższej/ cena oferty badanej x 100 pkt.

V. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty
1. Zamawiający będzie rozpatrywał tylko te oferty, który będą zawierały wszystkie załączniki.
2. O przyjęciu lub odrzuceniu oferty Zamawiający zawiadomi oferentów e-mailem.
3. Jeśli firma, której oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający
może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

