Szczecin, 6.07.2020 r.

Zapytanie ofertowe w drodze rozeznania rynku
dotyczące wykonania remontu dostosowania pomieszczeń
do prowadzenia żłobka
I TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie realizując projekt
dofinansowany ze środków Unii Europejskiej zamierza udzielić zmówienia w ramach projektu „Dwa Słoneczka dla
zachodniopomorskich brzdąców, nr: RPZP.06.06.00-32-K002/19 na wykonanie prac adaptacyjnych na potrzeby
uruchomienia żłobka.
Wsparcie w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 jest realizowane w formach i zgodnie ze standardami opieki nad
dziećmi określonymi w ust. o opiece nad dziećmi w w. do lat 3 (Dz.U. 2018 poz. 603), rozp. MPIPS z dnia 10. 07.
2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony
żłobek lub klub dziecięcy (Dz. U. z dnia 11 lipca 2014 r. poz. 925)

ZAMAWIAJĄCY

II.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie, Al. Papieża Jana Pawła II
42/U9, 70-415 Szczecin
NIP: 851-28-05-432

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

III.

3.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Zakres prac powierzchnia Żłobka 150 m2

Pozycja

Nazwa

1.

Prace rozbiórkowe wyburzenie otworów w ścianach, usunięcie starej stolarki
drzwiowej, usunięciu istniejących posadzek oraz demontażu urządzeń

2.

Szpachlowanie, ściągnięcie starej warstwy farby i kafli.

3.

W pomieszczeniu pomocniczym zainstalowanie przewijaka i umywalki

4.

Położenie nowej instalacji elektrycznej zgodnie z normami stosowanymi do
pomieszczeń żłobkowych

5.

Łazienka zainstalowanie instalacji sanitarnej- 2 mis ustępowych, 2 umywalek
i brodzika

6.

W pomieszczeniu pomocniczym zainstalowanie przewijaka i umywalki,

7.

Wstawienie drzwi i ewakuacyjnych zgodnych z normami przeciwpożarowych

8.

Wymiana we wszystkich pomieszczeniach drzwi na przeciwpożarowe

9.

Wydzielenie ścianki z płyt kartonowo – gipsowych.

10.

Wymiana wykładziny.

11.

Prace wodno-kanalizacyjne- położenie infrastruktury hydraulicznej.

12.

Położenie kafli w łazience (36m2) - kafle do 2 m wysokości w
pomieszczeniach sanitarnych

13.

Prace wykończeniowe: malowanie emulsyjne, płytki glazura oraz płytki
terakota

14.

Położenie kafli w kuchni (12m2)

15.

Zamówienie obejmuje koszty robocizny wraz z materiałami niezbędnymi do
realizacji zamówienia oraz wywóz gruzu oraz prace porządkowe po wykonaniu
prac adaptacyjnych.

Dostosowanie lokalu będącego przedmiotem zamówienia, w którym ma być prowadzony żłobek zlokalizowanego
w części Szkoły powinna spełniać wymagania określone w przepisach techniczno-budowlanych oraz przepisach
o ochronie przeciwpożarowej dla kategorii zagrożenia ludzi ZL II lub wymagania uzgodnione z właściwym
miejscowo komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej, w trybie określonym w tych przepisach.

Na potrzeby żłobka wyłączone będą pomieszczenia: łazienka, pokój zabaw, sypialnia, szatnia 12 m2, wielkość
pomieszczeń zgodna z wymogami ustawy w tym powierzchnia każdego pomieszczenia.

Lokal spełnia wymagania przepisów technicznych i przeciwpożarowych dla kategorii ZL II. Funkcjonalność
zaprojektowana zg. z zasadą uniwersalnego projektowania, odpowiednie pomieszczenia sanitarne z wymaganym
wyposażeniem w urządzenia sanitarne do ilości dzieci (min. 2 m. ustępowe i 3 umywalki odp. wielkości i
zawieszone na odp. wysokości ),higieniczne, przygotowania i wydawania posiłków, 2 sale i pomieszczenia
pomocnicze, z magazynem, szatnią, pomieszczeniem socjalnym, wyjścia i wejścia, w tym ewakuacyjne zgodnie
z wymogami przeciwpożarowymi .

TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI
Miejsce – Żłobek „Słoneczko” w Suchaniu, przy ul. Hlonda 1 w Suchaniu
Termin realizacji – do 20 sierpnia 2020 r.
SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferty należy składać na formularzu ofertowym do 31.07.2020 r.
Ofertę należy przygotować zgodnie ze wzorem formularza który stanowi załącznik nr 1 do zapytania. Oferta
musi być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej na maszynie, komputerze, nieścieralnym
atramentem lub długopisem. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną
Elektronicznie: zarzad@tpd.szczecin.pl

Osobiście w sekretariacie - Al. Papieża Jana Pawła II 42/U9, 70-415 Szczecin
Pocztą tradycyjną wysyłając adres Al. Papieża Jana Pawła II 42/U9, 70-415 Szczecin

VI. INFORMACJE
Jednocześnie informujemy, że:
- nie zwracamy kosztów przygotowania oferty dla celów niniejszego zapytania;
- niniejsze pismo nie jest ofertą w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego;
- nie odsyłamy nadesłanych ofert.

VII. Kryteria wyboru.
7.1 ustala się następujące kryteria oceny:

Lp.

kryterium

znaczenie w %

1.

cena – C

100

razem

100

A) cena –100 pkt.
Cena– cena usługi będzie oceniana w skali od 0-100 pkt.
Liczba punktów będzie obliczana wg wzoru:
C = N : O x 100
gdzie: C – cena usługi;
N – cena oferty najtańszej;
O – cena oferty badanej
Zamawiający informuje, iż cena podana w ofercie będzie ceną obowiązującą w okresie trwania umowy

Załącznik nr 1
(data wpływu oferty i podpis osoby prowadzącej sprawę)
………………………………………………………………………………………..

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie

FORMULARZ OFERTOWY

………………………………………….
Imię i nazwisko/ Nazwa
Oferenta
…………………………………………………………………………………………………………………………...
Dane do kontaktu, telefon, email

OFERTA

Odpowiadając na zapytanie oferuję wykonanie zadania w łącznej cenie brutto
………………………………………………………………………………………

(słownie………………………………………………………………………………………………………
…………………..……………………………………………………………...)

…………………………………………………………
miejscowość i data, podpis osoby upoważnionej

OŚWIADCZENIA I ZOBOWIĄZANIA OFERENTA
Oświadczam, że:
1. Oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z Ogłoszeniem o Zamówieniu;
2. Oświadczam, że posiadam wiedzę i doświadczenie konieczne do realizacji zamówienia, oraz
oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu;
3. Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Zapytania i akceptuj je bez zastrzeżeń.
4. Oświadczam, że nie jestem powiązany/a z wykonawcami którzy złożyli oferty /Zamawiającym, osobowo
lub kapitałowo, przy czym przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się:
1. 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:
•
•
•
•

uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
posiadaniu przynajmniej 10 % udziałów lub akcji
pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzają, prokurenta, pełnomocnika,
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.

…………………………………………………………
miejscowość i data, podpis osoby upoważnionej

