Kraków, dn. 12.06.2017 r.

Zapytanie ofertowe w zakresie adaptacji oraz wykończenia lokalu pod przedszkole publiczne przy
ul. Zbożowej 4 w Krakowie (30-002)
ZAKUP MATERIAŁÓW WYKOŃCZENIOWYCH

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
W związku z przygotowaniem projektu „Utworzenie 45 nowych miejsc wychowania przedszkolnego
w Przedszkolu Karmelkowy Zakątek”
I.

Zamawiający:

Centrum Rodzinki Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie (30-608)
przy ul. Por. Wąchały 7, gsm: 781336341, e: app@centrumrodzinki.pl

zaprasza do składania ofert, których przedmiotem jest zakup materiałów wykończeniowych do lokalu
usługowego, w którym funkcjonować będzie przedszkole publiczne. Lokal znajduje się w Krakowie
(30-002) przy ul. Zbożowej 4 i przekształcany będzie na przedszkole dla 45 dzieci w wieku 2,5 – 6 lat,
w tym 1 sala oraz toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych.

II.

Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z zasadą rozeznania rynku
określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 20142020”.
Zamawiający nie jest podmiotem zobowiązanym do stosowania ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164, z późn.zm.).
III.

Osoba uprawniona do kontaktów:

Osoba uprawniona do kontaktu ze strony Zamawiającego w kwestiach merytorycznych
i proceduralnych: Agnieszka Podziorna-Pochopień , tel. 781336341, email: app@centrumrodzinki.pl

IV.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

Zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2195/2002
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika

Zamówień (CPV) (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, str. 1, z późń. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie
specjalne rozdz. 6, t. 5, str. 3).

Kody CPV:
44111000-1 – Materiały budowlane
44190000-8 – różne materiały budowlane
44111400-5 – farby i okładziny ścienne
44111300-4 – ceramika
31600000- 2- sprzęt i aparatura elektryczna
35100000-5- urządzenia awaryjne i zabezpieczające
39220000-0 – sprzęt kuchenny, artykuły gospodarstwa domowego
44221000-5 – okna, drzwi i podobne elementy
V

Wykaz materiałów wykończeniowych objętych zapytaniem ofertowym:

LP

RODZAJ MATERIAŁU

Szczegółowy
Opis
przedmiotu
zamówienia do realizacji

1

Panele podłogowe + podkłady

Panele w kolorze jasnopopielatym, 130 m2
grubość min. 8 mm, poziom
ścieralności min. AC4, niepalne +
podkłady o grubości 2 mm

2

Płytki podłogowe szatnia
kuchnia (w tym fugi)

3

Płytki podłogowe łazienki (w tym Płytki w jasnym kolorze min. II 20 m2
fugi)
gatunku, rozmiar min. 33x33 cm +
fuga w podobnym odcieniu

4

Płytki ścienne do kuchni i łazienek

Płytki różnobarwne min. II gatunku, 60 m2
rozmiar min. 10x10 cm + fuga w
podobnym odcieniu

5

Farba wewnętrzna biała

Biała
farba
o
właściwościach 6
hypoalergicznych,
niezawierająca opakowań
Lotnych Związków Organicznych,
zmywalna, odporna na promienie UV,
o czasie całkowitego wyschnięcia max
6 g, pojemność 10 l.

6

Farba wewnętrzna kolorowa

Kolorowa farba (kolor w próbnika) o 20
właściwościach
hypoalergicznych, opakowań
niezawierająca Lotnych Związków
Organicznych, zmywalna, odporna na
promienie UV, o czasie całkowitego

ILOŚĆ*

+ Płytki w jasnym kolorze min. II 20 m2
gatunku, rozmiar min. 33x33 cm +
fuga w podobnym odcieniu

wyschnięcia max 6 g, pojemność 5 l.
Wykładzina dywanowa do obiektów 20 m2
użyteczności publicznej, z atestem na
niepalność, kolor ciemne popiel, cięta
z rolki

7

Wykładziny na schody

8

Lampy do sal, łazienek, kuchni i Lampy zmywalne, wyposażone w 23 szt.
szatni
świetlówki/żarówki ledowe, stosowne
do placówek oświatowych

9

Moduły awaryjne

10

Lampy ewakuacyjne na klatkę Lampy
posiadające
stosowne 3 szt.
certyfikaty (zgodnie z ekspertyzą dot.
schodową
Instalacji elektrycznej i oświetlenia
przeciwpożarowego)

11

Oznaczenie wyjść ewakuacyjnych

„Uciekiniery” posiadające stosowne 4 szt.
certyfikaty (zgodnie z ekspertyzą dot.
Instalacji elektrycznej i oświetlenia
przeciwpożarowego)

12

Okno oddymiające na wymiar

Okno oddymiające z siłownikami, na 1 szt.
wymiar (zgodnie z ekspertyzą
dotyczącą systemu oddymiającego dla
budynku)

13

Drzwi wewnętrzne zwykłe

Drzwi wewnętrzne, w kolorze białym, 4 szt.
jednolite, zmywalne i odporne na
detergenty, z kompletem ościeżnic,
klamką oraz samozamykaczem

14

Drzwi wewnętrzne ppoż

Drzwi wewnętrzne ppoż dwustronne, 5 szt
min EI 30, w kolorze szarym, jednolite,
zmywalne i odporne na detergenty, z
samozamykaczem,
posiadające
aprobatę techniczną

15

Listwy przypodłogowe MDF

Listwy wykonane z materiału MDF, w 160 m2
kolorze
białym,
odporne
na
detergenty

16

Farba na elewację

mocno kryjące farba, odporna na 16
warunki atmosferyczne, wypełniająca opakować
ubytki na elewacji, kolor z mieszalnika
do wyboru przez zamawiającego,

Moduły
oświetlenia
awaryjnego 3 szt.
zamontowane w lampach lub osobno,
posiadające aprobatę techniczną
(zgodnie z ekspertyzą dot. Instalacji
elektrycznej
i
oświetlenia
przeciwpożarowego)

pojemność 10 l
17

Poręcze

Poręcze na schody wykonane z 1 komplet
niepalnego materiału, bezpieczne,
odporne na detergenty, możliwość
zmiany koloru

18

Zlew dwukomorowy do kuchni

wykonany ze stali nierdzewnej, 1 sztuka
wymiar
zgodny
z
projektem,
montowana do blatu + komplet
syfonu

19

Umywalka do kuchni

Umywalka o wymiarze max 40 cm 1 sztuka
(szerokość) x 30 cm (głębokość),
montowana do blatu + komplet
syfonu

20

Bateria (kuchnia)

Baterie
z
podgrzewaczem 2 sztuki
przepływowym, ruchoma wylewka,
zasilanie elektryczne

21

Umywalki łazienkowe

Małe umywalki (dzieci)m montowane 4 szt.
do ściany + komplet syfonu

22

Baterie umywalkowe

baterie montowane do umywalek, z 4 szt.
łatwą regulacją temperatury wody

23

Muszle klozetowe kompaktowe

Małe, dostosowane muszle klozetowe 6 szt.
kompaktowe, montowane do podłogi
+ deska + komplet akcesoriów do
montażu

* Ilość poszczególnych pozycji wchodzących w skład przedmiotu zapytania ofertowego jest
oszacowana na podstawie projektu architektonicznego. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany
tych ilości po przystąpieniu do realizacji zamówienia i po dokonaniu pomiarów istniejących,
przearanżowanych pomieszczeń.
I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
VI. Ogólna specyfikacja materiałów wykończeniowych:
Wszystkie zaoferowane materiały wykończeniowe muszą zawierać stosowne atesty, certyfikaty,
aprobaty techniczne oraz dopuszczenia do użytkowania. Ponadto, poszczególne elementy wchodzące
w skład przedmiotu zamówienia muszą być odpowiednie do zastosowania w placówce oświatowej.
VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania:
Warunki udziału:

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają
wykluczeniu na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków

w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 z dnia 19
lipca 2017r. wydanych przez Ministerstwo Rozwoju (Weryfikowane przez
Zamawiającego na podstawie Oświadczenia – Załącznik nr 3 do Zapytania
ofertowego).
Wymagania
formalne:

Oferty należy składać do 20.06.2017 r. do godz. 24.00 osobiście, kurierem lub
pocztą tradycyjną do siedziby Zamawiającego: ul. Por. Wąchały 7, 30-608
Kraków. Decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego.
Oferty można również przesłać drogą elektroniczną do 23.05.2017 r. do godz.
24.00 na adres app@centrumrodzinki.pl
Termin realizacji zamówienia: określony w umowie, dopuszcza się dostawy
częściowe
Miejsce realizacji zamówienia: Przedszkole Karmelowy Zakątek, Kraków (30002). ul. Zbożowej 4
Oferta musi być złożona na formularzu stanowiącym załącznik nr 1. Treść oferty
musi odpowiadać treści Zapytania Ofertowego. Pod uwagę będą brane
wyłącznie oferty złożone w terminie i kompletne.
Oferta powinna posiadać datę sporządzenia, zawierać adres lub siedzibę
Oferenta, numer telefonu, numer NIP oraz podpis Oferenta (przez osobę
upoważnioną do reprezentowania Oferenta (zgodnie z dokumentem
określającym status prawny Oferenta lub dołączonym do oferty
pełnomocnictwem).
Ofertę należy wypełnić czytelnie (np. komputerowo lub dużymi literami).
Oferta musi zawierać cenę brutto.
Cena musi być podana w polskich złotych, cyfrowo i słownie.
Cena musi obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem
zamówienia.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty wariantowej.
1) Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert
wiarygodności przedstawionych przez Oferentów informacji.
2) Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać
ofertę.
3) Oferta złożona po terminie nie podlega weryfikacji przez Zamawiającego.
Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona z powodu uchybienia
formalnego.
4) Oferta powinna być podpisana na ostatniej stronie przez upoważnionego
przedstawiciela Oferenta, a wszystkie jej strony parafowane.
5) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem
oferty.

6) Zamawiający może zmienić opis przedmiotu zamówienia oraz wydłużyć
termin składania ofert tylko w uzasadnionych przypadkach.
7) Zamawiający ma prawo odwołać zapytanie ofertowe bez podania
przyczyny.
8) Oferenci uczestniczą postępowaniu ofertowym własne ryzyko i koszt, nie
przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego
od postępowania ofertowego lub w związku z jego unieważnieniem.
9) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród
najkorzystniejszych ofert, jeżeli oferent, którego oferta zostanie wybrana
jako najkorzystniejsza, uchyli się od umowy o realizację przedmiotu
niniejszego zamówienia.
10) Przesłanki odrzucenia oferty:
- jej treść nie odpowiada treści Zapytania ofertowego,
- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
- zostanie złożona po terminie składania ofert,
- będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
- nie będzie zawierała wszystkich wymaganych przez Zamawiającego
dokumentów, oświadczeń, informacji.
11) Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy z
Wykonawca w ciągu 7 dni roboczych od dnia jej zawarcia.

Ostateczny termin wyboru oferty nastąpi 21.06.2017 r.

Kryteria oceny
ofert oraz opis
sposobu
obliczania ceny

Kryteria: najniższa cena
Waga = 100%
Sposób obliczenia punktów:
Liczba punktów obliczona zostanie przez podzielenie najtańszej oferty przez
cenę oferty badanej oraz przez przemnożenie tak otrzymanej liczby przez wagę
kryterium, która wynosi 100.
Przeliczenie wg wzoru
LP (liczba punktów) = A najtańsze/A oferty badanej * 100

VIII.

Sposób informowania o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli ofertę zawiadomieni zostaną o wynikach postępowania w formie
elektronicznej (e-mail) na adres e-mail wskazany w ofercie lub wyniki zostaną przekazane osobiście.

IX.

Warunki zmiany umowy zawartej w wyniku postępowania

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli zmiany te są korzystne dla

Zamawiającego lub wynikły z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy, w szczególności zmiany mogą dotyczyć: terminu obowiązywania umowy, zmiany
powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu
zamówienia. O zmianach Zamawiający powiadomi Wykonawcę w terminie nie późniejszym niż 7 dni
kalendarzowych. Zamawiający zastrzega, że wskazane ilości usług, mogą ulec zmniejszeniu lub
zwiększeniu w zależności od zapotrzebowania w trakcie realizacji projektu.
X.

Unieważnienie postępowania

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.
XI.

●
●
●

Załączniki do zapytania ofertowego:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Projekt Instalacji elektrycznej/Ekspertyza
Załącznik nr 3 – Projekt oddymiania budynku/Ekspertyza

Podpis Zamawiającego:

