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ZAPYTANIE OFERTOWE

Na Adaptację Punktu Informacyjnego- prace remontowe w ramach Projektu 
„Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie 

poprzez nakierowanie działań na poprawę obsługi klienta” Działanie 2.5 Skuteczna 
pomoc społeczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Niniejsze postępowanie jest prowadzone bez zastosowania ustawy z dnia 29 stycznia 
2004r. Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt. 8 

Zamawiający:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie ul.
Komisji Edukacji Narodowej 1ATel 
7743335 56 zaprasza do składania ofert na:

I. Nazwa zamówienia:

Adaptacja Punktu Informacyjnego- prace remontowe w ramach Projektu „Wdrożenie 
usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie poprzez 
nakierowanie działań na poprawę obsługi klienta ”  Działanie 2.5 Skuteczna pomoc 
społeczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

II. Cel zamówienia:
Celem zamówienia Adaptacja Punktu Informacyjnego- prace remontowe ramach projektu „Wdrożenie 
usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie poprzez nakierowanie 
działań na poprawę obsługi klienta” .

III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

1. Adaptacja Punktu Informacyjnego- prace remontowe w ramach Projektu „Wdrożenie 
usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie poprzez 
nakierowanie działań na poprawę obsługi klienta” W  ramach Adaptacji Punktu 
Informacyjnego -  prace remontowe zostaną pomalowane pokoje pracowników (13 
pomieszczeń -  pokoi pracowników socjalnych) zaadoptowane dla nowopowstałych Zespołów. 
Zapytanie obejmuje pomalowanie ścian środkiem gruntującym oraz farbą emulsyjną. 
Przewidziana powierzchnia do gruntowania oraz malowania ścian 13 pomieszczeń w  Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Nysie to 500 m2. Zapytanie ofertowe obejmuje gruntowanie 
i malowanie ścian oraz zakup farb oraz przyborów malarskich niezbędnych do wykonania 
w/w usługi.
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IV. Miejsce świadczenia usługi: siedziba Zamawiającego: Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Nysie przy ul. KEN 1A. do dnia 26.03.2018r.

V. Warunki udziału w postępowaniu:

1) Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 1 ustawy z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się 
wykonawców, którzy w  ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę 
nie wykonując zamówienia lub wykonując je  nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie 
naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub należyte wykonanie 
jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.

2) Stosownie do treści art. 24 ust. 1 pkt 1 ustawy, zamawiający wyklucza w ięc z postępowania 
wykonawcę w przypadku łącznego spełnienia następujących przesłanek:

a) w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządził on szkodę nie wykonując 
zamówienia lub wykonując je nienależycie;

b) szkoda nie została przez niego dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania;

c) a contrario niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia jest następstwem 
okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność.

3) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 
nakładają obowiązek ich posiadania, posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie
w zakresie składanej oferty.

4) W ykonawca zobowiązuje się do przedstawiania na pisemne wezwanie Zamawiającego 
wszelkich informacji i wyjaśnień związanych z realizacją zamówienia, w terminie określonym w 
wezwaniu.

5) W ykonawca posiada aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego.

6) Przeprowadzenie wizji lokalnej w celu ustalenia kosztorysu pomalowania pomieszczeń dla 
nowo powstałych Zespołów.

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu:
1) Formularz oferty -  załącznik nr 1

VII. Przy ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
1) Cena-100%

2) Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna najniższą łączną cenę brutto podaną za 

wykonanie w/w usługi ( usługa pomalowania pomieszczeń wraz z niezbędnymi 
akcesoriami).

3) Miejsce i termin oraz sposób złożenia oferty: ofertę należy złożyć w Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Nysie, ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A, 48-303 Nysa. Ofertę można składać drogą 
pocztową ( liczy się data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego), przesyłką kurierską, osobiście, 
drogą elektroniczną na adres e-mail: ,e urpaniak@ops-nvsa.pl (skan z podpisem) wyłącznie na
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formularzu pn. „TREŚĆ OFERTY” będącym załącznikiem do niniejszego rozeznania cenowego w 
terminie do 21.02.2018r. do godziny 10.00. Oferty, złożone po terminie nie będą rozpatrywane, 
toku badania i oceny ofert Zamawiający, może żądać od oferentów wyjaśnienia dotyczących treści 

złożonych ofert
Zamawiający poprawia w ofercie:
- oczywiste omyłki pisarskie,
- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.
Zamawiający może odstąpić od realizacji zapytania ofertowego, w przypadku, gdy cena 
wybranej oferty przewyższa kwotę wynikającą z budżetu projektu przeznaczoną na 
realizację zamówienia.

4) Warunki płatności: 14 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury lub rachunku do 
siedziby Zamawiającego. Zamawiający dokona zapłaty w formie przelewu bankowego na konto 
Wykonawcy podane na fakturze VAT lub rachunku. Podstawą zapłaty za fakturę VAT lub rachunek 
będzie podpisanie protokołu odbioru usługi bez zastrzeżeń.

5) Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim na 
formularzu pn. „TREŚĆ OFERTY" będącego załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania. Treść oferty 
musi odpowiadać treści przedmiotu zamówienia, powinna być napisana trwałą i czytelną techniką. Oferta 
musi być podpisana przez Wykonawcę, lub przez osobę przez niego upoważnioną.
6) Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: Ewelina Urbaniak , tel. 728879904

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie zastrzega sobie prawo do anulowania zapytania 
ofertowego bez podawania przyczyny.
Zlecenie wykonania w/w usługi zostanie dokonane po podpisaniu umowy na realizacje 
w/w Projektu.

DYREKTOR
Ośrodka Ppmpcy Spcteczr^ł.
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Zamawiający:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie ul.
KEN 1A Tel 77 433 35 56

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Dane Wykonawcy:

Nazwa W ykonaw cy.................... r .................

Adres W ykonaw cy..........................................

N IP .....................................................................

REGON, (je ś li dotyczy)................

KRS ( jeśli do tyczy ).......................

Seria i numer dowodu osobistego

Telefon: e-mail:

.  TREŚĆ OFERTY

Nazwa zamówienia: Adaptacja Punktu Informacyjnego -  prace remontowe w ramach Projektu 
pn. „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie poprzez 
nakierowanie działań na poprawę obsługi klienta” Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna 
Programu Operacyjnego W iedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego.
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1. W  ramach realizacji Adaptacji Punktu Informacyjnego - prace remontowe, za

pomalowanie pomieszczeń w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie tj. 500m2 oferuję 

łączną cenę b ru tto ................................  zł.

( gruntowanie + malowanie ścian farbą emulsyjną).

2. W  ramach realizacji Adaptacji Punktu Informacyjnego - prace remontowe za farby i

przybory malarskie w tym taśmy, folie itp. na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej 

oferuję cenę b ru tto ...............................zł.

3. Jako W ykonawca, oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z przedmiotowego 

postępowania i że spełniam warunki udziału w postępowaniu oraz posiadam:

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek ich posiadania, posiadam odpowiednią wiedzę i doświadczenie w zakresie 

składanej oferty.

4. Jako W ykonawca oświadczam, że zapoznałem się ze szczegółowym opisem przedmiotu 

zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

5. Do oferty załączam:


