
 

Włoszczowa, dnia 14 lipca 2021r.  

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Zamawiający – Gmina Włoszczowa/Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 we Włoszczowie zaprasza do 
złożenia oferty na wykonanie zadania pn. „Remont 2 sal lekcyjnych: „Budynek B” ul. Wiśniowa 8 oraz 
filia w Łachowie, Łachów 75”.  

Zamawiający:  

Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 we Włoszczowie 

ul. Partyzantów 24, 29-100 Włoszczowa,  

tel.: 41 39 43 048 

https://zpo1wloszczowa.edu.pl/  

zpo1wloszczowa@interia.pl  

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.  

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych zadania pn. „Remont 2 sal lekcyjnych: 
„Budynek B” ul. Wiśniowa 8 oraz filia w Łachowie, Łachów 75”.  

Zakres robót do wykonania obejmuje:  

Sala – Budynek B, ul. Wiśniowa 8 

1) Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych z listwami oraz rozebranie posadzki z parkietu  
z listwami przypodłogowymi – 41,37 m2: (7,42 x 5,12 + (1 x 3,37) 

2) Warstwy wyrównawcze grubości do 6 cm zatarte na gładko pod posadzki wykonywane przy 
użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 z gruntowaniem podłoża  
i dylatacjami od ścian – 41,37 m2 (dylatacja taśmą z pianki PE długości  
26,91 m). 

3) Dostawa i montaż wykładziny PCW typu Tarkett z  wyprofilowaniem i wywinięciem cokołu o 
wysokości 10 cm – 44,06 m2, w tym: podłoga 41,37 m2: (7,42 x 5,12 + (1 x 3,37) + cokół 2,69 
m2: (7,42+5,12+4,04+1+3,37+5,96) x 0,1 

a) Wykładzina ma spełniać następujące minimalne parametry techniczne: 

- Rodzaj wykładziny: homogeniczna 

- Grubość warstwy użytkowej:  2,0 mm 

- Grubość całkowita:  2,0 mm 

- Waga: 2800 g/m2 

- Klasa ścieralności:  T  

- Klasa palności: Bfl s-1 

- Europejska klasyfikacja użytkowa: klasa 34 / 43 

- grupa ścieralności: EN660-2 – T:<=2.00 mm3 

- antypoślizgowość – DIN 51130 – R9 

- kolor i faktura wykładziny zostanie uzgodniona z Zamawiającym przed podpisaniem umowy, przy 
czym Zamawiający przewiduje wyłożenie wykładzin w przynajmniej 2 kolorach 



b) Wykonawca dostarczy Zamawiającemu gwarancje producenta i Wykonawcy oraz wszystkie 
aktualne atesty dot. zakupionej wykładziny . 

4) Wymiana kratki wentylacyjnej – 1 szt. 

5) Przeróbki instalacji elektrycznej z wymianą 2 łączników, 2 gniazd oraz wymiana 4 opraw 
elektrycznych jarzeniowych na 4 oprawy Led o mocy odpowiadającej oprawom wymienianym. 

6)  Częściowe zeskrobanie starych warstw malarskich, przygotowanie powierzchni pod 
malowanie z naprawami, przetarciem, filcowaniem, gruntowaniem oraz malowaniem: 

- dwukrotnym farbą olejną lamperii  ścian i  ościeży – 32,29 m2, 

- dwukrotnym farbami emulsyjnymi ścian i ościeży –  54,32 m2, 

- dwukrotnym farbami emulsyjnymi sufitów i ościeży – 41,37 m2, 

- dwukrotnym farbą olejną parapetów – 1,78 m2, 

– dwukrotnym farbą olejną grzejników żeberkowych – 8,64 m2, 

- dwukrotne malowanie farbą olejną drzwi i ościeżnicy – 80 cm. 

7) Wywóz gruzu i uporządkowanie pomieszczeń po remoncie – 1 kpl. 

Sala Nr 2 – filia w Łachowie, Łachów 75 

1) Zerwanie wykładziny z tworzyw sztucznych z listwami – 51,33 m2: 5,9 x 8,7 

2) Przygotowanie podłoża pod przyklejenie wykładziny PCW typu Tarkett z  wyprofilowaniem i 
wywinięciem cokołu o wysokości 10 cm – 54,25 m2, w tym: podłoga 51,33 m2: 5,9 x 8,7 + cokół 
2,92 m2: (5,9+8,7+5,9+8,7) x 0,1 

3) Dostawa i montaż wykładziny PCW typu Tarkett z  wyprofilowaniem i wywinięciem cokołu o 
wysokości 10 cm – 54,25 m2, w tym: podłoga 51,33 m2: 5,9 x 8,7 + cokół 2,92 m2: 
(5,9+8,7+5,9+8,7) x 0,1 

a) Wykładzina ma spełniać następujące minimalne parametry techniczne: 

- Rodzaj wykładziny: homogeniczna 

- Grubość warstwy użytkowej:  2,0 mm 

- Grubość całkowita:  2,0 mm 

- Waga: 2800 g/m2 

- Klasa ścieralności:  T  

- Klasa palności: Bfl s-1 

- Europejska klasyfikacja użytkowa: klasa 34 / 43 

- grupa ścieralności: EN660-2 – T:<=2.00 mm3 

- antypoślizgowość – DIN 51130 – R9 

- kolor i faktura wykładziny zostanie uzgodniona z Zamawiającym przed podpisaniem umowy, przy 
czym Zamawiający przewiduje wyłożenie wykładzin w przynajmniej 2 kolorach 

b) Wykonawca dostarczy Zamawiającemu gwarancje producenta i Wykonawcy oraz wszystkie 
aktualne atesty dot. zakupionej wykładziny . 

4) Przeróbki instalacji elektrycznej z wymianą 2 łączników, 2 gniazd oraz wymiana 6 opraw 
elektrycznych (plafon) na 6 opraw Led (plafon) o mocy odpowiadającej oprawom 
wymienianym. 



5)  Częściowe zeskrobanie starych warstw malarskich, przygotowanie powierzchni pod 
malowanie z naprawami, przetarciem, filcowaniem, gruntowaniem oraz malowaniem: 

- dwukrotnym farbą olejną lamperii  ścian i  ościeży – 35,04 m2, 

- dwukrotnym farbami emulsyjnymi ścian i ościeży –  63,89 m2, 

- dwukrotnym farbami emulsyjnymi sufitów i ościeży – 51,33 m2, 

- dwukrotnym farbą olejną parapetów – 1,87 m2, 

– dwukrotnym farbą olejną grzejników żeberkowych – 9,6 m2. 

6) Wywóz gruzu i uporządkowanie pomieszczeń po remoncie – 1 kpl. 

Wszelkie materiały niezbędne do wykonania zadania zakupi i dostarczy Wykonawca. 

2. Zalecane jest dokonanie wizji lokalnej w miejscu planowanych prac remontowych, ponieważ do 
należytej wyceny zakresu robót objętych przedmiotem zamówienia konieczne jest ustalenie przez 
wykonawcę m.in. sposobu organizacji prac, dostarczenia materiałów, sprzętu, co ma wpływ na koszty 
realizacji zadania. 

3. Wykonawca jest zobowiązany stosować materiały w I klasie jakości,  

4. Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot umowy zgodnie ze złożoną ofertą i 
obowiązującymi normami, sztuką budowlaną, przepisami BHP, ppoż.  

5. Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę gwarancji jakości na wykonany przedmiot 
umowy na okres 24 miesięcy i na warunkach wskazanych w § 8 wzoru umowy.  

6. Nomenklatura CPV:  

45000000-7 Roboty budowlane  

7. Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień 
publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 2019 ze zm.). Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia 
prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z postanowieniami Regulaminu 
postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej 
w art. 2 ust 1 pkt. 1) - Prawo Zamówień Publicznych.  

8. Zamawiający nie wyraża zgody na realizację przedmiotu zamówienia przez Podwykonawców.  

9. Wymagany termin wykonania zamówienia i rozliczenia robót.  

1) Wymagany termin realizacji zamówienia do 27.08.2021r.  

2) Wymagany okres gwarancji – 24 miesiące.  

3) Wykonawca przystąpi do realizacji umowy niezwłocznie po zawarciu umowy.  

4) Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie 
bez wad całego przedmiotu umowy.  

II. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA 
TYCH WARUNKÓW.  

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:  

1. Warunek wymaganych uprawnień do wykonania przedmiotu umowy:  

Warunek ten spełni Wykonawca zdolny do uczestniczenia w obrocie gospodarczym w zakresie 
działalności związanej z przedmiotem zamówienia.  

2. Sytuacja ekonomiczna i finansowa.  

Zamawiający nie precyzuje warunków w tym zakresie. 



III. Miejsce, termin i sposób składania oferty, oraz wykaz oświadczeń lub dokumentów jakie muszą 
dostarczyć Wykonawcy.  

1. Ofertę należy złożyć do dnia 21.07.2021r. do godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego: ZPO Nr 1 we 
Włoszczowie, ul. Partyzantów 24, w siedzibie SCO we Włoszczowie, ul. Partyzantów 14 lub na adres 
mailowy: a.milewski@gmina-wloszczowa.pl.  

2. Składając ofertę Wykonawca:  

− Zobowiązuje się do wykonania zadania zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w 
zapytaniu ofertowym, w terminach i na warunkach określonych we wzorze umowy, stanowiącym 
załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.  

− Oświadcza, że podane ceny nie podlegają zmianie w okresie obowiązywania umowy.  

− Oświadcza, że wzór umowy został przez niego zaakceptowany i zobowiązuje się w przypadku wyboru 
jego oferty do zawarcia umowy na warunkach przedstawionych we wzorze umowy, w miejscu i 
terminie wyznaczonym przez „Zamawiającego”.  

− Oświadcza, że dysponuje niezbędnym sprzętem i materiałami, oraz posiada wiedzę techniczną do 
realizacji przedmiotu zamówienia.  

− Oświadcza, że zapoznał się z zakresem opracowania i pozyskał wszelkie informacje konieczne do 
prawidłowego zrealizowania zamówienia. Nieznajomość powyższego stanu nie będzie stanowić 
przyczyny dodatkowych roszczeń finansowych.  

− Oświadcza, że udziela 24 – miesięcznej gwarancji na wykonane zadanie, licząc od daty odbioru przez 
Zamawiającego. Odbiór zostanie poświadczony protokołem odbioru.  

− Oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1 wobec osób 
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o 
udzielenie zamówienia  

3. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.  

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej.  

IV. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCĄ.  

W procesie wykonania przedmiotu umowy osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcą jest:  

1. Arkadiusz Milewski, Samorządowe Centrum Oświaty we Włoszczowie – tel. 41 394 41 89, e-mail: 
a.milewski@gmina-wloszczowa.pl  

V. KRYTERIA WYBORU OFERTY.  

1. Cena brutto za całość zamówienia – waga 100% 
2. Do realizacji zamówienia zostanie wybrany wykonawca, który spełni warunki zapytania ofertowego 
i zaoferuje najniższą cenę. 
3. Wykonawca podaje cenę za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie ze wzorem Formularza 
Ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. Cena brutto podana w złotych jest 
uważana za cenę ofertową i będzie brana pod uwagę przy ocenie ofert. Jeżeli cena brutto nie 
odpowiada prawidłowemu obliczeniu ceny, przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę netto. Jeżeli 
cena podana liczbą nie odpowiada cenie podanej słownie, przyjmuje się ten zapis ceny, który 
odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny. Rozliczenia będą prowadzone w złotych polskich z 
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  

                                                
1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 04.05.2016r., str. 1). 



4. Wykonawca zobowiązany jest zastosować stawkę VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami 
ustawy z 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług. 
5. Cenę oferty należy obliczyć, uwzględniając całość wynagrodzenia wykonawcy za prawidłowe 
wykonanie umowy. Wykonawca jest zobowiązany skalkulować cenę na podstawie wszelkich wymogów 
związanych z realizacją zamówienia. Cena ofertowa musi obejmować wszystkie koszty związane z 
realizacją przedmiotu zamówienia, wszystkie inne koszty oraz ewentualne upusty i rabaty a także 
wszystkie potencjalne ryzyka ekonomiczne, jakie mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu umowy, 
wynikające z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy.  
6. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  
7. Wyliczona cena oferty brutto będzie służyć do porównania złożonych ofert i do rozliczenia w trakcie 
realizacji zamówienia. Cena oferty stanowi wynagrodzenie ryczałtowe. W formularzu oferty 
wykonawca poda cenę oferty, która uwzględnia całkowity koszt realizacji zamówienia w okresie 
obowiązywania umowy, 

VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAWARCIA UMOWY.  

1. Zamawiający niezwłocznie po wyborze oferty z najniższą ceną zawiadomi Wykonawcę o terminie 
zawarcia umowy.  

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH (klauzula informacyjna) 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 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), dalej RODO, 
Zamawiający informuje, że:  
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Dyrektor Zespołu Placówek Nr 1 we 

Włoszczowie, ul. Partyzantów 24, 29-100 Włoszczowa; 
 administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym w przypadku pytań  

o swoje dane osobowe można skontaktować się pisząc na adres e-mail: inspektor@cbi24.pl; 
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 130 000 zł:  
a) w związku z art. 43 i 44 ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych  
b) w związku z art. 2 ust 1 pkt. 1) - Ustawy z dnia 11.09.2019 roku Prawo Zamówień Publicznych, 
zgodnie z postanowieniami Regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych o 
wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w art. 2 ust 1 pkt. 1) - Prawo Zamówień Publicznych, 
stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 1/2020/2021 Dyrektora ZPO Nr 1 we Włoszczowie z dnia 18 
lutego 2021r.  
c) w związku z ustawą z dnia 06.09.2001 roku o dostępie do informacji publicznej  
d) w związku z ustawą z dnia 14.07.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach; 
 Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 
11.09.2019r. – Prawo zamówień publicznych, 

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 
4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp, związanym z udziałem  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 
danych wynikają z Pzp;   

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 



− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *; 
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;   
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 

że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 
 nie przysługuje Pani/Panu: 
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie 
niezgodnym  z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw 
innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej 
lub państwa członkowskiego. 

VIII. ZAŁĄCZNIKI.  

1. Wzór oferty – załącznik nr 1. 

2. Wzór umowy − załącznik nr 2.   

Iwona Gieroń 

Dyrektor ZPO Nr 1 we Włoszczowie 


