
ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanieremontu elewacji oraz montażu rynien i rur spustowych na budynku Noclegowni i

Ogrzewalni przy ul. Baligrodzkiej 7 w Nysie.

1. Nazwa, adres i dane teleadresowe wnioskodawcy:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie, ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A, 48-303 Nysa.

2. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie_remontu elewacji oraz montażu rynien i rur spustowych 
na budynku Noclegowni i Ogrzewalni przy ul. Baligrodzkiej 7 w Nysie.

Zakres robót należy przedstawić na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej budynku Noclegowni 
i Ogrzewalni przy ul. Baligrodzkiej 7.

Zakres opracowania obejmuje:
- Wykonanie rusztowania,
- Oczyszczenie starej elewacji,
- Uzupełnienie braków w elewacji,
- Gruntowanie elewacji,
- Malowanie elewacji.

W celu dokładnego oszacowania kosztu obowiązkowe będzie przeprowadzenie wizji lokalnej budynku 
Noclegowni i Ogrzewalni przy ul. Baligrodzkiej 7 oraz przedstawienie kosztorysu robót. Kosztorys 
powinien zawierać koszt materiałów wraz z usługą.

3. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania. 
Wykonawcą może być przedsiębiorstwo posiadające niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz 
dysponujące potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu wykonawca składa oświadczenia 
na formularzu ofertowym - załącznik nr 1.

4.Informacja o kryteriach oceny oraz wagach punktowych lub procentowych przypisanych do 
poszczególnych kryteriów oceny oferty.

Kryterium oceny oferty - cena usługi, waga kryterium 100%.

5. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty. 
KRYTERIUM CENY-W AGA 100%,



gdzie:

C -  kryterium ceny,

C.min. -  najniższa cena wśród rozpatrywanych ofert; 

C.of. -  cena w aktualnie analizowanej ofercie. 

C=Cmin/Cof*100

6. Termin składania ofert: upływa w dniu 14.09.2018 r. o godzinie 12:00.

7. Informacje na temat zakresu wykluczenia (w odniesieniu do podmiotów powiązanych'). 
Zamawiający wykluczy oferty wykonawców, którzy są powiązani kapitałowo lub osobowo
z Zamawiającym. Wykonawca w tym celu składa świadczenie o braku powiązań kapitałowych lub 
osobowych z Zamawiającym na formularzu ofertowym - złącznik nr 1.

8. Określenie warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego 
postępowania o udzielenie zamówienia . o ile przewiduje się możliwość zmiany takiej 
umowy.

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy polegającej na:
1. realizacji dodatkowych usług dotychczasowemu wykonawcy, nieobjętych zamówieniem 
podstawowym . o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych i technicznych, 
w szczególności dotyczących zamienności usług, zamówionych w ramach zamówienia 
podstawowego,

b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów 
dla zamawiającego,

c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 25 % wartości zamówienia określonej 
pierwotnie w umowie .

2. Zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający , 

działając z należytą starannością , nie mógł przewidzieć,
b) wartość zmiany nie przekracza 25% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

3. Zmiany, niezależnie od ich wartości nie są istotne w rozumieniu przepisów PZP.

9. Wykaz dokumentów oraz oświadczeń niezbędnych do złożenia wraz z ofertą.

1. Wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 wraz ze złożeniem zawartych 
w nim wszystkich wymaganych oświadczeń.
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10. Wykaz dokumentów do podpisania umowy:



1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony 
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed wyznaczonym dniem do podpisania umowy.

2. Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że 
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 25 000,00 PLN, 
ważną na okres realizacji zamówienia. W przypadku opłacenia polisy przelewem należy 
dołączyć wyciąg z konta lub inne potwierdzenie z Banku o opłaceniu polisy.

11. Termin realizacji zamówienia do dnia 30.11.2018r.

12. Okres udzielonej gwarancji - 24 miesiące

13. Termin związania oferta

14. Wymagane dokumenty należy składać sekretariacie OPS Nysa pokój 39 w zamkniętych 
kopertach z dopiskiem „Wykonanie_remontu elewacji oraz montażu rynien i rur spustowych 
na budynku Noclegowni i Ogrzewalni przy ul. Baligrodzkiej 7 w Nysie" pocztą ( liczy się data 
wpływu oferty do siedziby Zamawiającego). Ofertę należy składać do dnia 14.09.2018r. do 
godziny 12.00 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A, 
48-303 Nysa. Do oferty należy dołączyć obowiązkowo kosztorys ofertowy. Na opakowaniu 
(lub kopercie) powinien znajdować się adres Zamawiającego, nazwa postępowania oraz 
nazwa i adres Wykonawcy, tak aby bez otwierania można było odesłać ofertę w przypadku jej 
wpłynięcia po terminie.

15. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
16. Oferty wraz z załączonymi do nich dokumentami nie podlegają zwrotowi, z wyjątkiem ofert 

wycofanych.

17. Termin związania ofertą upływa po 30 dniach licząc od terminu składania ofert.

18. Osoba do kontaktu: Ewelina Urbaniak, Tomasz Mikiewicz tel: 77 447 23 94; 77 44723 70

19. Integralną częścią zapytania ofertowego jest wzór umowy stanowiący załącznik Nr 2.

20. Zamawiający zastrzega sobie prawo do anulowania zapytania ofertowego bez podawania 

przyczyny.

DYREKTOR
Ośrodka Por Społecznej



Załącznik na 1 do Zapytania ofertowego

miejscowość i data

Nazwa Wykonawcy:

Adres Wykonawcy:

Telefon/e-mail

Zamawiający:

Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Nysie
ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A 
48-303 Nysa

Formularz Ofertowy
na wykonanie_remontu elewacji oraz montaż rynien i rur spustowych na budynku Noclegowni i

Ogrzewalni przy ul. Baligrodzkiej 7 w Nysie.

Odpowiadając na zapytanie ofertowe z dnia 07.09.2018r. na wykonanie remontu elewacji oraz 
montaż rynien i rur spustowych na budynku Noclegowni i Ogrzewalni przy 

ul. Baligrodzkiej 7 w Nysie oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie 
rzeczowym i na warunkach określonych w Zapytaniu ofertowym za cenę:

zł. netto słownie:

zł. brutto (z VAT) słownie:



1 Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Zapytaniem Ofertowym wraz z załącznikami i nie 

wnosimy do niego zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nim zawarte.

2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą w okresie 30 dni od upływu 

terminu składania ofert.

3. Oświadczamy, że posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia.

4. Oświadczamy, że dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia.

5. Oświadczamy, że nie jesteśmy powiązani kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym.

6. Oświadczamy, że posiadamy opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument 

potwierdzający, że jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 25 

000,00 PLN, ważną na okres realizacji zamówienia.

7. Oświadczamy, że udzielamy okresu gwarancji na okres 24 miesięcy.

W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i 

terminie wskazanym przez Zamawiającego.

Integralną część oferty stanowi złożony kosztorys ofertowy sporządzony przez i złożony przez 

oferenta.

Podpis:



Umowa Nr (...)

Zawarta w dniu (...) w (...) pomiędzy:

Gminą Nysa, ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa, NIP7532414579, odbiorca: Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Nysie, ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A, 48-303 Nysa reprezentowanym przez Dyrektora Kamilę 
Ferdyn
zwanym dalej „Zamawiającym", 

a

(...) reprezentowanym przez: (...) 
zwanym dalej „Wykonawcą"

§1
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji przedmiot umowy określony w § 2.

§2
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie remontu elewacji oraz montażu rynien i rur 

spustowych na budynku Noclegowni i Ogrzewalni przy ul. Baligrodzkiej 7 w Nysie.
2. Szczegółowy zakres prac wynika z zapytania ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do Umowy 

oraz złożonej przez Wykonawcę oferty wraz z kosztorysem który stanowi załącznik Nr 2 do 
niniejszej umowy.

3. Szczegółowa lokalizacja wykonania prac zostanie wskazana Wykonawcy przez osobę wymienioną 
w § 4 ust. 3 przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu umowy.

4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych. Użyte w trakcie 
realizacji robót materiały i wyroby budowlane winny odpowiadać co do jakości wymogom 
wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w art. 10 ustawy z 
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

5. Na każde żądanie przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku 
do wskazanych materiałów certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

6. Wykonawca oświadcza, że przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu umowy przeprowadził 
wizję lokalną terenu budowy i szczegółowo zapoznał się z warunkami, w jakich będzie wykonywał 
roboty i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń.

§3
1. Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie do dnia 30 listopada 2018r.
2. Potwierdzenie prawidłowości wykonania przedmiotu umowy nastąpi w oparciu o podpisany przez 

strony protokół odbioru.
3. Termin wykonania przedmiotu umowy rozumiany jest, jako termin podpisania przez strony 

protokołu odbioru bez zastrzeżeń.
4. Zamawiający upoważnia do wykonania czynności związanych z odbiorem prac Pana Tomasza 

Mikiewicz i Pana Przemysława Czarnopolskiego. Każdy z upoważnionych może dokonać odbioru 
prac samodzielnie.

§4
1. Przedmiot niniejszej umowy winien być wykonany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki 

budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami oraz na ustalonych niniejszą umową 
warunkach.

2. Zamawiający dopuszcza możliwość wykonywania prac w godzinach 7.00 -  15.00. Wykonywanie 
prac nie może zakłócić funkcjonowania Noclegowni i Ogrzewalni.

3. Zamawiający wyznacza Pana Tomasz Mikiewicza i Pana Przemysława Czarnopolskiego 
do nadzorowania realizacji wykonania przedmiotu umowy.



4. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone na terenie 
prowadzonych prac.

5. Wykonawca wykona przedmiot umowy osobiście, bez korzystania z pomocy podwykonawców.
6. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

1) terminowe i prawidłowe prowadzenie prac zgodnie z zasadami prowadzenia robót 
budowlanych przy zachowaniu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz zgodnie z aktualnie 
obowiązującymi polskimi normami, przepisami prawa w tym przepisami ochrony 
przeciwpożarowej, techniczno-budowlanymi, współczesną wiedzą techniczną 
oraz ustalonymi zwyczajami,

2) zapewnienie kadry z wymaganymi uprawnieniami oraz sprzętu niezbędnego do realizacji 
przedmiotu umowy,

3) posiadania polisy OC, na kwotę nie mniejszą niż 25 000 zł., w związku z prowadzoną 
działalnością. Wykonawca ponosi także pełną odpowiedzialność za następstwa 
nieszczęśliwych wypadków wynikających z nieprawidłowej realizacji zamówienia,

4) bezpieczne prowadzenie robót,
5) współpraca z Zamawiającym, w szczególności poprzez osoby wskazane w ust. 3 

we wszelkich sprawach dotyczących wykonania przedmiotu umowy,
6) umożliwienie wstępu na teren wykonywanych prac organów nadzoru budowlanego 

i przedstawicielom Zamawiającego oraz udostępnienia niezbędnych wymaganych 
dokumentów,

7) doprowadzenie do należytego stanu i porządku miejsc, w których wykonywane są prace.

§5
1. Strony ustalają wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy na kwotę (...) netto (słownie: (...)) 

plus podatek VAT 23 %  tj. (...) (słownie: (...)) co łącznie daje kwotę brutto (...) (słownie: (...).
2. Wykonawcę obowiązuje realizacja zamówienia wg wskazanego w ust. 1 wynagrodzenia, 

niezmiennego do końca realizacji przedmiotu zamówienia.
3. Z wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca pokryje wszelkie koszty, jakie poniósł 

w związku z wykonaniem przedmiotu umowy.
4. Niedoszacowanie, pominięcie lub brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być 

podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1.
5. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, płatne będzie przez 

Zamawiającego w oparciu o fakturę Wykonawcy wystawioną po podpisaniu protokołu odbioru,
0 którym mowa w § 3 ust. 2.

6. Zamawiający zapłaci wynagrodzenie należne Wykonawcy w ciągu 14 dni od daty doręczenia 
prawidłowo wystawionej faktury ze stawką VAT obowiązującą w dniu jej wystawienia, przelewem 
na konto wskazane w fakturze.

7. Za dzień zapłaty strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
8. Faktura wystawiona błędnie lub bezzasadnie zostanie zwrócona Wykonawcy.

§ 6
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 24 - miesięcznej gwarancji i rękojmi na wykonane prace

1 użyte materiały.
2. Okres odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne oraz 

gwarancji jakości rozpoczyna się od daty bezusterkowego odbioru potwierdzonego protokolarnie 
zgodnie z § 3 ust. 2 .

3. Wykonawca zobowiązuje się usunąć na swój koszt wady i usterki stwierdzone w przedmiocie 
niniejszej umowy w okresie rękojmi i gwarancji -  w terminach wyznaczonych 
przez Zamawiającego.

4. Wszystkie reklamacje będą zgłaszane przez Zamawiającego niezwłocznie i potwierdzane pisemnie, 
najpóźniej jednak do dnia upływu okresu rękojmi i gwarancji pisemnie na adres Wykonawcy.



§7
1. Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu:

l)za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto 
określonego w § 5 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia,

2) za opóźnienie w usunięciu konkretnej wady w terminie określonym przez zamawiającego 
w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 za każdy dzień 
opóźnienia,

3) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% 
wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1,

2. Wykonawca zobowiązany jest do uiszczenia kar umownych w terminie 3 dni od otrzymania 
pisemnego wezwania od Zamawiającego.

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia bez 
odrębnych wezwań i powiadomienia.

4. Zamawiającemu służy prawo dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość kary 
umownej.

§8
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez zapłaty kar umownych lub 

odszkodowania w terminie 30 dni od powzięcia informacji o jakiejkolwiek z następujących 
sytuacji:
1) zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja Wykonawcy,
2) zostanie wydany prawomocny nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
3) Wykonawca pomimo wezwania złożonego na piśmie nie rozpoczął realizacji przedmiotu 

umowy,
4) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy wadliwie i mimo wezwania przez Zamawiającego do 

usunięcia naruszeń, nie zmienia sposobu wykonania.
2. W razie odstąpienia od umowy Wykonawca jest obowiązany do:

1) komisyjnego obmiaru wykonanych robót na dzień odstąpienia,
2) zabezpieczenia przerwanych robót w zakresie niezbędnym lub uzgodnionym przez strony,
3) zgłoszenia do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót wykonanych.

3. W razie odstąpienia od umowy Zamawiający obowiązany jest do dokonania odbioru robót 
przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały prawidłowo wykonane 
do dnia odstąpienia.

§9
Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie 
pod rygorem nieważności.

§ 10
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego 

i prawa budowlanego.
2. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy 

dla Zamawiającego.

§ 11
Wykonawca nie ma prawa cesji wierzytelności wynikających z tej umowy na rzecz osób trzecich bez 
zgody Zamawiającego.

§ 12
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.



ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA



Oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków
informacyjnych przewidzianych wart. 13 lub art. 14 ROPO

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

R0D01) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 

postępowaniu.* *

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi 
wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia 
wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).



Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13-14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (RODO). informujemy, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Nysie, ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A 48-303 Nysa tel. 77 447 23 70.

Sposoby kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych to Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie, 
ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A 48-303 Nysa tel.774472370 e-mail iod@ops-nysa.pl

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. b-e unijnego rozporządzenia RODO w celu realizacji zadań własnych lub
statutowych wynikających ze szczegółowych przepisów prawa lub zawartych umów.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas określony w szczegółowych 
przepisach prawa, dla zachowania celów archiwalnych.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich 
sprostowania oraz prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust 2 RODO .

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, jeśli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza 
przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, lub umownym, a
w szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy.

Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane uprawnionym organom na 
podstawie przepisów prawa.

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, nie będą profilowane.
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