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Wrocław, dn. 14.02.2018 r. 

 

 

Zapytanie ofertowe nr 1/RPOWD/2018 

 
dotyczące projektu realizowanego  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla 

Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 

 

 

 

Priorytet 8  Rynek Pracy 

Działanie 8.4  Godzenie życia zawodowego i prywatnego 

Poddziałanie 8.4.2 Godzenie życia zawodowego i prywatnego - ZIT WROF 

Tytuł projektu:  
 

Radosne bąbelki 

Nr projektu: RPDS.08.04.02-02-0012/17 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego. 

 

Zamawiający: 

 

Centrum Badań Psychologicznych i Psychoterapii Pro Salus Małgorzata Wiktorek 

Adres: al. gen. Józefa Hallera 188/5, 53-203 Wrocław 

NIP: 9271854049 

Tel.: 505 164 099 

Adres e-mail: lukaszwiktorek@gmail.com 

 

 

Opis przedmiotu zamówienia: 

 

Przedmiotem zamówienia jest roboty budowlane: zakup materiałów budowlanych oraz wynagrodzenie 

ekipy budowlanej 

 

Zakres usługi: 

- zakup farby- farby lateksowe zmywalne 

- malowanie i przygotowanie pod malowanie pomieszczeń  

- położenie nowych wykładzin- wykładzina wzór i struktura przeznaczona dla dzieci wraz z usługą 

montażu 

- zakup nowego oświetlenia- sprzęt zgodny z wymogami dla żłobków i innymi przepisami w 

szczególności przepisami przeciwpożarowymi  

- zakup i montaż 5 sztuk drzwi wewnętrznych- sprzęt zgodny z wymogami dla żłobków i innymi 

przepisami w szczególności przepisami przeciwpożarowymi  

- ościeżnica regulowana- 5 szt – sprzęt zgodny z wymogami dla żłobków i innymi przepisami w 

szczególności przepisami przeciwpożarowymi  

- grzejnik łazienkowy, 4 szt- sprzęt zgodny z wymogami dla żłobków i innymi przepisami w 

szczególności przepisami przeciwpożarowymi 

- bateria umywalkowa, 4 szt- sprzęt zgodny z wymogami dla żłobków i innymi przepisami w 

szczególności przepisami przeciwpożarowymi - bateria prysznicowa, 4 szt- 482 zł 

- umywalki, 4 szt - sprzęt zgodny z wymogami dla żłobków i innymi przepisami w szczególności 

przepisami przeciwpożarowymi 

- dostosowanie łazienki (położenie kafli, drzwi wejściowe, przerobienie instalacji sanitarnej) - sprzęt 

zgodny z wymogami dla żłobków i innymi przepisami w szczególności przepisami przeciwpożarowymi 

- prace remontowe- instalacja wszystkich wymienionych w zapytaniu urządzeń 
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Wspólny słownik zamówień (CPV):  

45400000-1 

45000000-7  

 

 

Oferta powinna zawierać dostawę oraz dokumentację powykonawczą. 

 

Każdy sprzęt ma być fabrycznie nowy. Wykluczone są urządzenia demonstracyjne, używane, 

składane z używanych części lub modyfikowane. 
 

Sposób obliczania ceny: 

 

1. Cena brutto oferty powinna zawierać wszystkie koszty, jakie Zamawiający będzie musiał 

ponieść na dostawę, montaż i uruchomienie urządzenia, z uwzględnieniem podatku od towarów 

i usług VAT oraz ewentualnych upustów i rabatów. 

2. Cena podlegająca ocenie będzie łączną ceną netto za całość dostaw wymienionych w opisie 

przedmiotu zamówienia wyrażona w złotych polskich, obejmująca wszystkie koszty wykonania 

zamówienia. 

3. W przypadku podania ceny w walutach obcych, wartość w złotych obliczona zostanie w oparciu 

o średni kurs złotego NBP z dnia poprzedzającego dzień dokonania wyboru oferty. 

4. Cena oferty stanowi wartość umowy i będzie niezmienna w toku realizacji całej umowy. 

5. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty całościowe. 

 

Termin i miejsce wykonania zamówienia 

 

Wymagany termin wykonania zamówienia: do 2 tygodni od daty zawarcia umowy. 

Miejsce wykonania zamówienia: Siedziba zamawiającego przy al. gen. Józefa Hallera 188/5, 53-203 

Wrocław, Polska. 

 

Rodzaje kryteriów oceny: 

 

Kryterium Waga % 

Cena netto 100% 

 

Sposób oceny ofert: 

 

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów wyliczonych w 

oparciu o następujące kryteria i ustaloną punktację do 100 pkt. (100%=100 pkt.): 

 

 

Punkty za kryterium „cena netto” zostaną obliczone wg następującego wzoru: 

 
𝐶𝑒𝑛𝑎 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑦 𝑛𝑎𝑗𝑡𝑎ń𝑠𝑧𝑒𝑗

𝐶𝑒𝑛𝑎 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑦 𝑏𝑎𝑑𝑎𝑛𝑒𝑗
∙ 100 = 𝑖𝑙𝑜ść 𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡ó𝑤 

 

 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową ocenę. Ponadto 

zamawiający przy dokonywaniu wyboru wykonawcy będzie kierował się elementarnymi zasadami 

obowiązującymi na wspólnotowym jednolitym rynku europejskim, między innymi: 

 

 zasadą przejrzystości i jawności prowadzonego postępowania, 

 zasadą ochrony uczciwej konkurencji, 
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 zasadą swobody przepływu kapitału, towarów, dóbr i usług, 

 zasadą niedyskryminacji i równego traktowania wykonawców na rynku. 

 

Wybór zostanie dokonany w oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie i jakościowo ofertę. 

 

Miejsce, sposób i termin składania ofert: 

 

Miejsce: Centrum Badań Psychologicznych i Psychoterapii Pro Salus Małgorzata Wiktorek 

Adres: al. gen. Józefa Hallera 188/5, 53-203 Wrocław 

 

Sposób: forma elektroniczna (adres e-mail: lukaszwiktorek@gmail.com ) lub forma papierowa (poczta, 

osobiście lub przez kuriera) 

 

Termin składania ofert: do 1 marca 2018 r., do godziny 12:00 

 

Termin związania ofertą: 60 dni. 

 

Warunki udziału w postępowaniu: 

 

 oferta powinna być sporządzona w języku polskim, 

 oferta powinna zawierać pełne dane o firmie (status prawny), 

 zamówienie zostanie udzielone wykonawcy po uprzednim porównaniu i ocenie wszystkich 

ofert, 

 informacji w sprawie postępowania udziela: Łukasz Wiktorek , tel. 505 164 099, e-mail:           
lukaszwiktorek@gmail.com 

 

 

 

 

Miejsce i termin rozstrzygnięcia oferty: 

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.03.2018 r. o godzinie 12:00 w miejscu prowadzenia działalności 

Zamawiającego:  

Centrum Badań Psychologicznych i Psychoterapii Pro Salus Małgorzata Wiktorek 

Adres: al. gen. Józefa Hallera 188/5, 53-203 Wrocław 

 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców elektronicznie na adres e-

mail wskazany w ofercie oraz na stronie internetowej Zamawiającego. 

 

Opis warunków udziału w postępowaniu: 

 

W postępowaniu nie mogą brać udziału podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. 

 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub 

osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi 

w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru 

Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 

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

b) posiadaniu co najmniej 5% 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. 
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Oferent razem z ofertą powinien złożyć stosowne oświadczenie o braku powiązań osobowych i 

kapitałowych z Zamawiającym. Oferty nie zawierające stosownego oświadczenia zostaną odrzucone i 

nie będą oceniane. 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania bez podawania przyczyn. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków umowy w każdym zakresie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


