
ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

W związku z uzyskanym dofinasowaniem pochodzącym, ze środków programu dla osiedli Urzędu 
Miasta Łodzi, Przedszkole Miejskie Nr 206 z Oddziałami Integracyjnymi w Łodzi zaprasza 
do przedstawienia ofert na wykonanie prac remontowo-budowlanych w łazienkach PM 206 w Łodzi.  
 
1. ZAMAWIAJĄCY: 
 
Miasto Łódź - Przedszkole Miejskie Nr 206 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Lermontowa 7 
92-512 Łódź, +42 672 70 89, 
 
2. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA: 
 
Zamówienie udzielane jest w trybie zapytania ofertowego, o wartości szacunkowej poniżej progu, 
wskazanego w art. 4 pkt 8 pzp. 
 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

 

Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie prac remontowo-budowlanych w dwóch łazienkach w 
budynku Przedszkola Miejskiego nr 206 w Łodzi. Łazienki znajdują  się jednym piętrze – parterze, 
oznaczone są jako: Łazienka nr 1 – zielono biała oraz Łazienka nr 2 – biało czerwona. 

Plan łazienek stanowi załącznik do niniejszego zapytania ofertowego. 

UWAGA: Przed złożeniem oferty Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej w godzinach otwarcia 

Zamawiającego od 8 do 16 od pn.-pt. 

Zamówienie podzielono na dwie części: 

Część I 

Etap pierwszy - łazienka 1: (biało-zielona) 

1) Skucie płytek ze ścian łazienki – 130  m2;  

2) Burzenie istniejących ścianek (wydzielających kabiny) – 44 m2;  

3) Skucie posadzki – 43 m2; 

4) Wyrównanie ścian - 85 m2; 

5) Wylewka na posadzce 43 m2;  

6) Położenie płytek i fugi zielonej na ścianach i istniejącym murku  na środku pomieszczenia ok 

130 m 2 (płytki białe 20x20 i dekor safarii); 

7) Położenie płytek podłogowych antypoślizgowych ok 43m2;  

8) Hydraulika 20 pkt wraz z armaturą (miski ustępowe dziecięce 8 szt. oraz rynna umowalkowa 

wielostanowiskowa na 8 stanowisk lub w wersji oszczędnej  8 umywalek 50 szczelnie 

dopasowanych do siebie, centralny mieszacz termostatyczny, 8 kranów pojedynczych 

ściennych; 



9) Demontaż drzwi i futryn 2 szt;  

10) Wykucie otworu w murze – 1 szt; 

11) Wstawienie nowych drzwi z futrynami i obróbką – 3 szt; 

12) wydzielenie pomieszczenia wc personelu  , ścianki G-K wraz z wyposażeniem: miska WC, 

umywalka – 1 kpl; 

13) wydzielenie pomieszczenia technicznego wraz z drzwiami wewnętrznymi i wyposażeniem w 

tym zlewozmywak z szafką – 1 kpl; 

14) Montaż dwóch kratek wentylacyjnych – 2szt; 

15) Wywóz gruzu i pozostałości po demontażu. 

Etap drugi - łazienka 2: (biało-czerwona) 

1) Skucie płytek ze ścian łazienki – 130  m2; 

2) Burzenie istniejących ścianek (wydzielających kabiny) – 44 m2; 

3) Skucie posadzki – 43 m2; 

4) Wyrównanie ścian - 85 m2; 

5) Wylewka na posadzce 43 m2; 

6) Położenie płytek i fugi zielonej na ścianach i istniejącym murku  na środku pomieszczenia ok 

75 m 2 (płytki białe  i dekor safarii); 

7) Położenie płytek podłogowych antypoślizgowych ok 43m2; 

8) Hydraulika 20 pkt wraz z armaturą (miski ustępowe dziecięce 8 szt. oraz rynna umowalkowa 

wielostanowiskowa na 8 stanowisk lub w wersji oszczędnej  8 umywalek 50 szczelnie 

dopasowanych do siebie, centralny mieszacz termostatyczny, 8 kranów pojedynczych 

ściennych; 

9) Demontaż drzwi i futryn 2 szt; 

10) Wstawienie nowych drzwi z futrynami i obróbką – 2 szt.; 

11) wydzielenie pomieszczenia technicznego wraz z drzwiami wewnętrznymi i wyposażeniem w 

tym zlewozmywak z szafką – 1 kpl.; 

12) Wyposażenie kabiny dla niepełnosprawnych z miską ustępową , brodzikiem i akcesoriami – 1 

kpl.; 

13) wydzielenie pomieszczenia wc personelu  , ścianki G-K wraz z wyposażeniem: miska WC, 

umywalka – 1 kpl i drzwiami wewnętrznymi; 

14) Montaż dwóch kratek wentylacyjnych – 2szt.; 



15) Wywóz gruzu i pozostałości po demontażu. 

Część II 

1) Wykonanie 8 kabin (łazienka nr 1) w kolorystyce biało-zielonej z laminowanej płyty wiórowej 

LPW lub laminatu wysokociśnieniowego HPL w układzie zamkniętym (4 szt  x 120 cm x 80 cm 

oraz  4 szt x 120 cm x 80) 

2) Wykonanie 8 kabin (łazienka nr 2) w kolorystyce biało-czerwonej z laminowanej płyty 

wiórowej LPW lub laminatu wysokociśnieniowego HPL w układzie zamkniętym (4 szt  x 120 

cm x 80 cm oraz  3 szt x 120 cm x 80); 

Gwarancja na sprzęty i wykonane prace wynosić musi przynajmniej 3 lata.  

 

Przed przystąpieniem do wykonania prac Wykonawca przedstawi projekt wykonawczy do akceptacji 

Zamawiającego. 

 

Przedmiar robót jest opracowaniem wtórnym w stosunku do projektu wykonawczego. Zawiera 

zestawienie przewidywanych robót w celu zobrazowania skali zamierzenia budowlanego i ułatwienia 

Wykonawcom oszacowania kosztów realizacji inwestycji, dlatego co do zasady pełni jedynie funkcję 

pomocniczą 

 

UWAGA: Zamawiający przewiduje płatności częściowe dla Cz. I zamówienia – po odbiorze każdego z 

etapów 

Kod CPV:  
45400000-1 Roboty wykończeniowe w obiektach budowlanych  
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych  
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych  
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne  
45331000-6 instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
45410000–4 Tynkowanie 
45431100–8 Kładzenie terakoty 
31500000-1 Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne 
44221200-7 Drzwi 
45421110–8 Instalowanie drzwi 
45442100–8 Roboty malarskie 
39713100-4 Zmywarki do naczyń 
39530000-6 Dywany, maty i dywaniki 
 

Miejsce realizacji: Przedszkole Miejskie Nr 206 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Lermontowa 7 

92-512 Łódź. 

 

4. TERMIN SKŁADANIA OFERT: 
 
Kompletną dokumentację oferty należy złożyć: 

a) osobiście w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta na wykonanie prac remontowo-
budowlanych w łazienkach PM 206 w Łodzi” w siedzibie Zamawiającego: ul. Lermontowa 7, 
92-512 Łódź (w godzinach 8:00 do 16:00 pn. – pt.) w terminie do dnia 25.06.2019r. 

lub 



b) przesłać w formie elektronicznej skan kompletnej dokumentacji oferty w formacie pliku PDF 
lub JPG na adres mailowy Zamawiającego: kontakt@pm206.elodz.edu.pl w temacie 
wiadomości wpisując: „Oferta na wykonanie prac remontowo-budowlanych w łazienkach PM 
206 w Łodzi” w terminie do dnia 25.06.2019r. 

 
Termin uważa się za zachowany w przypadku doręczenia dokumentacji oferty najpóźniej w w/w 
terminie. 
 
5. TERMIN REALIZACJI UMOWY: 
 
Od dnia podpisania umowy nie dłużej niż do 29.08.2019 roku. 
 
6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH 
SPEŁNIENIA: 
 
1. O realizację zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniającą niżej określone 

warunki: 
a. Posiadają doświadczenie w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia. 

 
Zamawiający nie precyzuje ww. warunku, ocena spełniania na podstawie 
oświadczenia w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego. 
 

b. Posiadają zdolność techniczną i zawodową do wykonania zamówienia. 
 
Zamawiający nie precyzuje ww. warunku, ocena spełniania na podstawie 
oświadczenia w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego. 
 

c. Oferenci nie znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej mogącej budzić 
wątpliwości co do możliwości prawidłowego wykonania zamówienia tj. nie wszczęto 
wobec nich postępowania upadłościowego, ani nie ogłoszono upadłości; nie zalegają 
z opłacaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 
zdrowotne, oraz że oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w 
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę 
gwarancyjną nie mniejszą niż 100.000,00 PLN. 
 
Ocena na podstawie oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 2 do zapytania 
ofertowego oraz na podstawie złożonej od oferty kopii opłaconej polisy, zawartej 
najpóźniej z dniem odpowiadającym terminowi składania ofert (oryginał polisy do 
wglądu przy zawarciu umowy). 

 
2. Ocena spełniania ww. warunków odbędzie się wg reguły spełnia/nie spełnia na podstawie 

oświadczeń i dokumentów składanych w załączeniu do oferty. 
 
7. INFORMACJE O WYKLUCZENIU Z UDZIAŁU W OFERCIE: 
 
W postępowaniu nie mogą brać udziału osoby, które powiązane są z Zamawiającym osobowo lub 
kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy 
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub 
osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem 
i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 

1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 
2) posiadania co najmniej 10% udziałów lub akcji; 



3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 
pełnomocnika; 

4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa 
w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub 
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 
W związku z powyższym Wykonawca jest zobowiązany do złożenia oświadczenia stanowiącego 
załącznik nr 2 do zapytania. Wykonawcy, którzy nie złożą ww. oświadczenia zostaną odrzuceni. 
 
8. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY: 
 
Na prawidłowo przygotowaną ofertę składają się następujące dokumenty:  

a) czytelnie wypełniony pismem ręcznym lub komputerowym i podpisany przez osobę 
reprezentującą oferenta formularz oferty (załącznik nr 1 do niniejszego zapytania 
ofertowego),  

b) czytelnie wypełnione pismem ręcznym lub komputerowym i podpisane przez osobę 
reprezentującą oferenta oświadczenie oferenta (załącznik nr 2 do niniejszego zapytania 
ofertowego), 

c) podpisana przez osobę reprezentującą oferenta klauzula informacyjna RODO (załącznik nr 3 
do niniejszego zapytania ofertowego), 

d) kopia zawartej polisy OC w ramach prowadzanej działalności. 
 
Oferta musi zostać złożona w sposób i w terminie wskazanym w pkt. 4 niniejszego zapytania 
ofertowego. 
 
Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub dwie części zamówienia. Formularz ofertowy (załącznik 
nr 1) obejmuje ofertę na jedną część – jeżeli Wykonawca składa ofertę na dwie części to musi 
wypełnić formularz ofertowy dwukrotnie, wskazując w pkt 7 tabeli w formularzu, część której dany 
formularz dotyczy. 
 
9. DODATKOWE POSTANOWIENIA: 
 
1. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego. 
2. Oferta powinna być sformułowana w języku polskim, przygotowana w sposób zrozumiały, 

czytelny i kompletny. 
3. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. 
4. Wykonawca poda kwotę oferty w polskich złotych (PLN). 
5. Wykonawcy, z którymi podpisana zostanie umowa będą odpowiedzialni za przebieg oraz 

terminowe wykonanie zamówienia. 
6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, 

niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający nie odpowiada za koszty poniesione przez 
Wykonawcę w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

7. Wykonawca proponując cenę oferty powinien wziąć pod uwagę wszelkie koszty, które mogą 
powstać w ramach realizacji zamówienia, szczególnie koszty związane z dojazdem do miejsc 
realizacji zamówienia. Zamawiający nie będzie refundował Wykonawcy zwiększonych kosztów 
wykonania zamówienia. 

8. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą dokonywane będą w złotych 
polskich (PLN). 

9. Zamawiający może również odrzucić ofertę, gdy cena zaproponowana przez wykonawcę okaże 
się rażąco niska, po uprzednim wezwaniu do złożenia wyjaśnień i nieuwzględnieniu tych 
wyjaśnień. Za cenę rażąco niską zostanie uznana cena o 30% niższa od średniej arytmetycznej 
cen z wszystkich ofert złożonych w postępowaniu. 



10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do anulowania zapytania ofertowego bez podania 
przyczyny oraz unieważnienia postępowania w ramach zapytania ofertowego bez podania 
przyczyny – na każdym etapie – bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych finansowych. 

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu składania ofert w ramach zapytania 
ofertowego bez podania przyczyny. 

 
10. KRYTERIA OCENY OFERTY. INFORMACJA O WAGACH PUNKTOWYCH PRZYPISANYCH 
DOPOSZCZEGÓLNYCH KRYTERIÓW OCENY OFERTY. OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA 
SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY OFERTY: 
 
Jako kryterium wyboru oferty przyjmuje się w niniejszym postępowaniu najkorzystniejszy bilans 
punktów przyznanych w oparciu o kryteria: 

Kryterium Waga 
Maksymalna ilość punktów 
jakie może otrzymać oferta 
za dane kryterium 

Cena 70% 70 punktów 

Gwarancja 30% 30 punktów 

Suma 100% 100 punktów 

 
Łączna liczba punktów przyznana każdej z ocenianych ofert obliczona zostanie wg poniższego wzoru. 
Lp = C + G 
gdzie: 
Lp – łączna liczba punktów przyznanych ofercie,  
C – liczba punktów przyznanych ofercie w oparciu o kryterium – cena  
G – liczba punktów przyznanych ofercie w oparciu o kryterium –  gwarancja 
Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
 
Cena podana przez Wykonawcę jest ceną ryczałtową i obejmuje wszelkie koszty wykonania 
przedmiotu zamówienia. 
 
A. Punkty za kryterium „Cena” (cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia) zostaną 

obliczone według wzoru:  

        Cena brutto najtańszej oferty  
--------------------------------------------------    x 70 pkt  = liczba punktów w danym kryterium 
         Cena brutto badanej oferty  
 
B. Punkty za kryterium „Gwarancja” (30% tj. 30 pkt) rozumiane jako gwarancja na sprzęty i 

wykonane prace budowlane, według następującej punktacji: 
- gwarancja 3 letnia  – 10 pkt, 
- gwarancja 4 letnia  – 20 pkt, 
- gwarancja 5 i powyżej – 30 pkt. 
 

Liczby punktów otrzymane za kryterium cena oraz gwarancja, po zsumowaniu stanowić będą 
końcową ocenę oferty. 

Wybrana zostanie oferta tego wykonawcy, która uzyska łączną najwyższą liczbę punktów (max. 100 
pkt). 
 



Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia 
taki sam bilans kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą 
ceną.  

11. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: 
 
1. Oferty spełniające wymagania niniejszego zapytania ofertowego zostaną ocenione przez 

Zamawiającego zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny. 
2. W przypadku, gdy dla Zamawiającego oferta nie będzie zrozumiała może on się zwrócić do 

Wykonawcy o dodatkowe wyjaśnienia lub doprecyzowanie oferty. 
3. Oferta zostanie odrzucona, jeśli: 

a) jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania ofertowego, 
b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji, 
c) jest niezgodna z obowiązującymi przepisami prawa, 
d) jest niekompletna (np. brak załączników, brak podpisów na załącznikach, brak 

kompletnych danych w załącznikach). 
e) jeżeli będzie ona zawierała cenę brutto wyższą niż kwota, którą dysponuje Zamawiający 

na realizację usługi, 
f) gdy cena zaproponowana przez wykonawcę okaże się rażąco niska zgodnie z treścią pkt. 

9.9. mniejszego zapytania ofertowego.  
 

Z tytułu odrzucenia oferty wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie przeciw Zamawiającemu. 
 
12. KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM: 
 
1. Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami: Ilona Rogozińska, tel 606916188, 

od poniedziałku do piątku w godzinach 6.00 – 14.00, e – mail: kontakt@pm206.elodz.edu.pl 
2. Zamawiający podpisze z wybranym Wykonawcą/Wykonawcami umowę cywilnoprawną. 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn, 

a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty. 
 
13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 
 
1. Warunki zmiany umowy:  

a) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku, gdy nastąpi zmiana 
powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację 
przedmiotu umowy.  

2. Zamówienia dodatkowe lub uzupełniające: 
 
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia wybranemu wykonawcy, w okresie 3 lat od udzielenia 
zamówienia podstawowego, przewidzianych w zapytaniu ofertowym zamówień na usługi, polegające 
na powtórzeniu podobnych usług na tych samych warunkach.  
 

 


