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Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  
  
 

ul. Grota Roweckiego 4a, 63-900 Rawicz  
Tel.:(065)545-40-37, fax:(065)545-35-06  ops@rawicz.pl  www.ops.rawicz.pl 

 

Rawicz, dn. 03.12.2020r. 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR MGOPS.I.321.ZO.35.2020 

 

w związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U. z 2019  poz. 1843 ze zm.), zwracamy się z zapytaniem ofertowym na zadanie pod 

nazwą:  

REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU POŁOŻONYM W RAWICZU PRZY UL. 

KOPERNIKA 9B 

 

I. Zamawiający: 
Gmina Rawicz/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

ul. Gen. Grota Roweckiego 4a 

63-900 Rawicz 

 

II. Tryb udzielenia zamówienia: 
Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady 

konkurencyjności, zgodnie z informacjami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym, 

przepisami wewnętrznymi Zamawiającego - nie obowiązuje ustawa Prawo Zamówień 

Publicznych. 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu (trzech pomieszczeń) w budynku: Hala 

Sportowa przy ul. Kopernika 9B w Rawiczu, z przeznaczeniem na salę Snoezelen i salę 

Spotkań. 

Kod CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 

 

IV. Specyfikacja przedmiotu zapytania ofertowego: 
1) zakup i dostawa materiałów  niezbędnych do wykonania zamówienia – przedmiar 

powierzchni objętej remontem i zestawienie materiałów zawiera Szczegółowy opis 

przedmiotu zamówienia - Załącznik Nr 1,  

2) prace remontowe – zgodnie z załączonym opisem, 

3) uprzątnięcie miejsca wykonania prac remontowych, 

4)  udzielenie gwarancji na  wykonaną usługę – 36 miesięcy. 

 

V. Warunki wykonania usługi: 
1. Materiały i narzędzia niezbędne do wykonania usługi zapewnia Wykonawca. 

2. Zamawiający zobowiązuje się udostępnić pomieszczenia do remontu w godzinach od 7.00 

do  19.00 od poniedziałku do piątku.  
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3. Zastosowane materiały muszą posiadać pozytywne atesty PHZ i dopuszczenia do 

stosowania w budownictwie, w tym w obiektach użyteczności publicznej lub oświatowych 

zgodnie z art. 10 Prawo budowlane. 

4. Wykonawca wykona usługę, przy użyciu urządzeń, sprzętu i materiałów o jakości 

odpowiadającej obowiązującym przepisom, normom i standardom.  

5. Podstawą wystawienia faktury jest podpisany przez Zamawiającego protokół z odbioru 

robót. 

6. Jeżeli w trakcie odbioru stwierdzone zostaną wady: 

1) nadające się do usunięcia, to Zamawiający może żądać od Wykonawcy ich usunięcia, 

wyznaczając termin usunięcia wad. 

2) uniemożliwiające użytkowanie remontowanych pomieszczeń zgodnie z przeznaczeniem, 

Zamawiający może żądać od Wykonawcy wykonania przedmiotu zamówienia po raz drugi. 

Zaleca się aby Wykonawca, przed sporządzeniem oferty dokonał wizji lokalnej, zdobył 

wszelkie niezbędne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. 

 

VI. Cena i warunki udziału w postępowaniu: 
1. Zaoferowana cena musi uwzględniać wykonanie wszystkich czynności i prac w ramach 

zamówienia oraz zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia świadczonego 

przez okres i na warunkach określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym. 

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości wystawienia faktury dodatkowej. 

3. Cenę należy wyrazić w jednostkach pieniężnych, z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku, w walucie polskiej (PLN). 

4. Faktura wystawiona zostanie po wykonaniu całości usług remontowych oraz podpisaniu 

protokołu odbioru bez zastrzeżeń, płatność przelewem w terminie 14 dni od dnia wpływu 

faktury do Zamawiającego. 

 5. Wykonawca ubiegający się o realizację zamówienia muszą spełniać następujące warunki: 

- posiadają uprawnienia do wykonania działalności lub czynności, o ile wynika to z 

odrębnych przepisów 
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: 

Wykonawca ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia musi posiadać uprawnienia 

do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają 

obowiązek ich posiadania. 

Ocena spełnienia powyższego warunku dokonana będzie na zasadzie spełnia/nie spełnia na 

podstawie załączonego do oferty Oświadczenia Wykonawcy (Załącznik  Nr 3 do zapytania 

ofertowego). 

- posiadają wiedzę i doświadczenie 
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: 

Niniejszy warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada 

udokumentowane minimum 3 letnie doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia. 

Ocena spełnienia powyższego warunku dokonana będzie na zasadzie spełnia/nie spełnia na 

podstawie załączonego do oferty Oświadczenia Wykonawcy (Załącznik  Nr 3 do zapytania 

ofertowego).  

- dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia 
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: 

Niniejszy warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że osoby 

wyznaczone do realizacji zamówienia posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe, 

zgodnie z Wymaganiami dotyczącymi wykonania zamówienia zawartymi w Opisie 

przedmiotu zamówienia ( Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego). 
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Ocena spełnienia powyższego warunku dokonana będzie na zasadzie spełnia/nie spełnia na 

podstawie załączonego do oferty Oświadczenia Wykonawcy (Załącznik  Nr 3 do zapytania 

ofertowego).  

- znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia 

Ocena spełnienia powyższego warunku dokonana będzie na zasadzie spełnia/nie spełnia na 

podstawie załączonego do oferty Oświadczenia Wykonawcy (Załącznik  Nr 3 do zapytania 

ofertowego).  

- wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  

 

VII. Informacja o wykluczeniu i odrzuceniu oferty: 

1. Wykluczeniu z postępowania podlegają Wykonawcy,  powiązani z Zamawiającym 

osobowo lub kapitałowo.  

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 

Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 

Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z  

przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, 

polegające w szczególności na: 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika, 

d) 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. W sytuacji wystąpienia 

powiązania Wykonawca będzie podlegał odrzuceniu z postępowania. 

Treść oświadczenia zawarta została we wzorze dokumentu „Oświadczenie o braku 

powiązań kapitałowych lub osobowych” stanowiących Załącznik nr 4 do niniejszego 

zapytania ofertowego.  

2. Wykluczeniu z postępowania podlegają Wykonawcy niespełniający warunków udziału w 

postępowaniu określonych w rozdziale VI. Oferty wykonawców wykluczonych uznaje się za 

odrzucone. 

3. Oferty nie spełniające warunków określonych w zapytaniu, a w szczególności opisie 

przedmiotu zamówienia (Załącznik Nr 1) zostaną odrzucone. 

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewyłonienia Wykonawcy/unieważnienia 

postępowania bez podania przyczyny. 

5. Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni od dnia wyznaczonego na składanie ofert. 

6. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 

związania ofertą, na oznaczony okres. 

7. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.  

 

VIII. Termin realizacji zamówienia: 
Termin wykonania: do dnia 21.12.2020r.. 

 

IX. Kryterium wyboru oferty: 
Najkorzystniejsza cena brutto - 100%. 

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom 

określonym w niniejszym zapytaniu oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą. 
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X. Zamawiający określi termin i miejsce zawarcia umowy. 

 

XI. Termin, miejsce i sposób złożenia oferty: 
Oferty na wykonanie w/w zamówienia należy składać mailowo: zp@opsrawicz.pl lub 

osobiście (pocztą lub kurierem) do siedziby Zamawiającego: Miejsko-Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Rawiczu, ul. Gen. Grota Roweckiego 4a, 63-900 Rawicz, pokój 209. 

Termin składania ofert: do dnia 08.12.2020 do godz. 12.00 

Otwarcie ofert  i wybór oferty odbędzie się w siedzibie Zamawiającego dnia  08.12.2020r. 

godz. 12.15. 

Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie Zamawiającego oraz przesłano drogą 

elektroniczną do trzech potencjalnych Wykonawców. 

O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców za pośrednictwem strony 

internetowej Zamawiającego. 

Dodatkowych informacji udziela Karolina Ignasiak – tel. (065) 545-40-37, od poniedziałku do 

piątku w godz. 8.00 do 14.00, e-mail: zp@opsrawicz.pl. 

 

 

Załączniki: 

Załącznik Nr 1 - opis przedmiotu zamówienia (przedmiar + kosztorys) 

Załącznik Nr 2 - wzór formularza ofertowego. 

Załącznik Nr 3 -  oświadczenie Wykonawcy. 

Załącznik Nr 4 - oświadczenie Wykonawcy (brak powiązań z Zamawiającym). 

Załącznik Nr 5 - umowa z Wykonawcą. 

 

Otrzymują: 

1. Piotr Matysiak DP-BUD, ul. Zofii Ryblewskiej-Cichońskiej  8b/4, 63-900 Rawicz, dp-

bud@wp.pl 

2. PPHU  Radosław Wojtyczka, Żylice 6, 63-900 Rawicz, biuro@plynowskazy.pl 

3. Spółdzielnia Socjalna Kuba-Bart, ul. Stefana Okrzei 27, 64-100 Leszno,  

f.jakubkubiak@gmail.com. 
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