
 
          Lidzbark Warmiński, 08.02.2017r. 
„Fokus” Marta Turzyńska-Lange 
ul. Modrzewiowa 52a 
11-010 Wójtowo 
tel.  660 541 352 
NIP: 739-306-26-44, REGON: 280267341 
 

Zapytanie ofertowe nr 3/2017 
dotyczy zakupu usługi polegającej na przeprowadzeniu prac adaptacyjnych  

w Niepublicznym Przedszkolu „Akademia uśmiechu” w Lidzbarku Warmińskim 
w związku z realizacją projektu  

pt. „Akademia kreatywnego przedszkolaka” 
 

I. ZAMAWIAJĄCY (BENEFICJENT) 
„Fokus” Marta Turzyńska-Lange, ul. Modrzewiowa 52a, 11-010 Wójtowo 
NIP: 739-306-26-44, REGON: 280267341 
 
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu prac adaptacyjnych w sali 
dydaktycznej dla dzieci 3-letnich, toalecie, sali do zajęć z gimnastyki korekcyjnej oraz w przyległych 
korytarzach  w związku z realizacją projektu „Akademia kreatywnego przedszkolaka”, 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Oś 
Priorytetowa 2: Kadry dla gospodarki. Działanie RPWM.02.01.00: Zapewnienie równego dostępu do 
wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.  
 
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 
W ramach prac adaptacyjnych wykonane zostaną następujące prace: 

1. demontaż istniejących podłóg – 110m
2
 

2. wykonanie wylewki betonowej – 110m
2
 

3. zakup certyfikowanej wykładziny PCV 50m
2
 

4. położenie wykładziny PCV – 50m
2
 

5. zakupu parkietu do sali do zajęć z gimnastyki korekcyjnej – 35m
2
 

6. położenie parkietu w sali do zajęć gimnastyki korekcyjnej – 35m
2
 

7. demontażu istniejącego oświetlenia – 20 szt.  
8. zakup i montaż opraw oświetleniowych – 34 szt. 
9. wykucie otworu na drzwi wewnętrzne – 1 szt. 
10. zakup drzwi wewnętrznych do sal i do toalety  – 3 szt.  
11. wstawienie drzwi wewnętrznych – 3 szt. 
12. wykonanie gładzi na ścianach i sufitach - 260m

2
 

13. malowanie ścian i sufitów – 260m
2
 

14. zakup płytek na korytarz (10m
2
)  i do toalety (47m

2
)  

15. położenie płytek – 57m
2
 

16. zakup i montaż misek ustępowych do toalety – 2 szt. 
17. zakup i montaż umywalek – 2 szt.  
18. budowa ścianek działowych w toalecie – 2 szt. 
19. koszt zakupu, wymiany, montażu instalacji wodno-kanalizacyjnej i grzewczej – 1 szt. 
20. koszt zakupu i montażu bojlera ciepłej wody – 1 szt. 

 
CPV:  45453000 – roboty remontowe i renowacyjne 
  45442100 – roboty malarskie 

45430000 – pokrywanie podłóg i ścian 
 
 
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
 
 



III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 30.06.2017r. 
 
IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
Udział w niniejszym postępowaniu mogą wziąć firmy budowlane lub remontowo-budowlane, które nie 
są powiązane kapitałowo lub osobowo z zamawiającym (beneficjentem). Definicja powiązania 
kapitałowego zawarta jest w pkt. VIIII oraz załączniku nr 2 do niniejszej dokumentacji. Oferent 
powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania. 
Oferta musi: 
- zawierać dane składającego ofertę (imię i nazwisko, adres, numer telefonu i adres mailowy  
w przypadku osoby fizycznej lub pełną nazwę firmy z nr NIP i REGON, adres, numer telefonu i adres 
mailowy w przypadku osoby prawnej), 
- posiadać datę i miejsce sporządzenia, 
- zostać podpisana przez oferenta, 
- zawierać cenę brutto za wykonanie całości prac opisanych w zapytaniu ofertowym. 
Oferent musi również załączyć oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych  
z zamawiającym (beneficjentem). 
 
V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem  poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na  

adres: Biuro Projektu „Akademia kreatywnego przedszkolaka”, ul. Mazurska 2, 11-100 
Lidzbark Warmiński, do dnia: 23.02.2017 r., godz. 15.00 (liczy się data wpływu). 

2. Ocena ofert  zostanie  dokonana  dnia  24.02.2017r. O wyniku  i wyborze najkorzystniejszej oferty 
oferenci zostaną poinformowani mailowo oraz poprzez informację na stronie internetowej 
www.akademia-usmiechu.com.pl      

3.    Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
4.    Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 
5. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert.  
 
VI.  KRYTERIA OCENY OFERTY 
Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów: Zaproponowana cena - 80%, 
długość gwarancji  – 20%  
Ocena zaproponowanej ceny zostanie przeliczona na punkty według wzoru – cena najniższa/ cenę 
badaną x 80.  Długość gwarancji zostanie przeliczona na punkty według następującej metodologii: 
20 pkt  - gwarancja 36 i więcej miesięcy; 
19 pkt - gwarancja 35 miesięcy; 
18 pkt - gwarancja 34 miesiące; 
17 pkt - gwarancja 33 miesiące; 
16 pkt - gwarancja 32 miesiące 
15 pkt  - gwarancja 31 miesięcy; 
14 pkt  - gwarancja 30 miesięcy; 
13 pkt  - gwarancja 29 miesięcy; 
12 pkt  - gwarancja 28 miesięcy; 
11 pkt  - gwarancja 27 miesięcy; 
10 pkt  - gwarancja 26 miesięcy; 
9 pkt  - gwarancja 25 miesięcy; 
8 pkt  - gwarancja 24 miesięcy; 
7 pkt  - gwarancja 23 miesięcy; 
6 pkt  - gwarancja 22 miesiące;  
5 pkt  - gwarancja 21 miesiące; 
4 pkt  - gwarancja 20 miesięcy, 
3 pkt  - gwarancja 19 miesięcy; 
2 pkt  - gwarancja 18 miesięcy; 
1 pkt  - gwarancja 17 miesięcy; 
0 pkt - gwarancja do 16 miesięcy. 
Punkty z tytułu zaproponowanej ceny oraz długości gwarancji zostaną zsumowane. Na podstawie 
oferenci zostaną uszeregowani według liczby zdobytych punktów – od największej do najmniejszej 
liczby zdobytych punktów. 
 

http://www.akademia-usmiechu.com.pl/


 
  
VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
O wyniku i wyborze najkorzystniejszej oferty oferenci zostaną poinformowani mailowo oraz przez 
umieszczenie wyniku postępowania na stronie internetowej www.akademia-usmiechu.com.pl  
  
VIII. INFORMACJE NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA 
Zamówienie nie może zostać udzielone podmiotowi/podmiotom, powiązanym z zamawiającym 
(beneficjentem) kapitałowo lub osobowo. Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się 
wzajemne powiązania między beneficjentem (zamawiającym) lub osobami upoważnionymi do 
zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta (zamawiającego) lub osobami wykonującymi w imieniu 
beneficjenta (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. 

 
IX. OKREŚLENIE WARUNKÓW ZMIAN UMOWY ZAWARTEJ W WYNIKU PRZEPROWADZONEGO 
POSTĘPOWANIA 
Nie przewiduje się zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania. 
 
X. ZAŁĄCZNIKI 
Wzór formularza ofertowego. 
Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.akademia-usmiechu.com.pl/


         Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 3/2017 
 
 

……………………………dnia………… 
 

FORMULARZ OFERTY nr 3/2017 
dotyczy zakupu usługi polegającej na przeprowadzeniu prac adaptacyjnych  

w Niepublicznym Przedszkolu „Akademia uśmiechu” w Lidzbarku Warmińskim 
w związku z realizacją projektu  

pt. „Akademia kreatywnego przedszkolaka” 
 

I. ZAMAWIAJĄCY (BENEFICJENT) 
„Fokus” Marta Turzyńska-Lange 
ul. Modrzewiowa 52a 
11-010 Wójtowo 
tel.  660 541 352 
NIP: 739-306-26-44, REGON: 280267341 

 
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu prac adaptacyjnych  
w sali dydaktycznej dla dzieci 3-letnich, toalecie, sali do zajęć z gimnastyki korekcyjnej  
oraz w przyległych korytarzach  w związku z realizacją projektu „Akademia kreatywnego 
przedszkolaka”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego. Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa 2: Kadry dla gospodarki. 
Działanie RPWM.02.01.00: Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji 
przedszkolnej.  

 
 
III. Forma złożenia oferty 
Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera lub dostarczona 
osobiście na adres: Biuro Projektu „Akademia kreatywnego przedszkolaka”,  
ul. Mazurska 2, 11-100 Lidzbark Warmiński w terminie do dnia 23.02.2017r., godz. 
15.00 (liczy się data wpływu). 
 
IV. Dane oferenta  
Pełna nazwa firmy wraz z nr NIP i REGON 
………………………………………………………………………………………………….. 
Adres…………………………………………………………………………………………… 
Numer telefonu ……………………………Adres mailowy………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



V. Cena oferty: 
 

Oferuję wykonie całości prac określonych w zapytaniu za łączną kwotę 
………………….. zł brutto słownie …………………………..……………………………  
 
Oferuję gwarancję na wykonane prace liczącą ….. miesięcy od podpisania protokołu 
odbioru prac bez zastrzeżeń. 
 

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę 
do niego zastrzeżeń. W/w cena zawiera wszystkie koszty związane  
z przeprowadzeniem całości prac. 
  
 
 

Załącznikami do formularza oferty stanowiącymi integralną część oferty są: 
 
1. oświadczenie o braku powiązań kapitałowych z zamawiającym (beneficjentem). 
 
 
 
 

 
                                                            …………………….………………….............. 
                                           (czytelny podpis osoby uprawnionej) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 3/2017 

 

 
 

…………………………………………………. 
                Dane Oferenta 

 
Dotyczy zapytania ofertowego nr 3/2017 w ramach realizacji projektu „Akademia kreatywnego 
przedszkolaka”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego. Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 
lata 2014-2020. Oś Priorytetowa 2: Kadry dla gospodarki. Działanie RPWM.02.01.00: Zapewnienie 
równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.  
 
 

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH  
 

Ja niżej podpisany(a) 

……………………………………………………………………………………………………………............. 

oświadczam, że nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo z zamawiającym 
(beneficjentem) – Firmą „FOKUS” Marta Turzyńska – Lange. Przez powiązania osobowe lub 
kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy zamawiającym (beneficjentem) lub osobami 
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego (beneficjenta) lub osobami 
wykonującymi w imieniu zamawiającego (beneficjenta) 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, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 
bocznej do drugiego stopnia lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub 
kurateli.  

 
 
 
Uprzedzony/a o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych  
z prawdą niniejszym oświadczam, iż dane zawarte w formularzu są zgodne z prawdą. 

 

 
 

 
……………………………………… dnia …………………………….. 
 

 
 
 
 

………………………………………………………. 
                                                                                            podpis Oferenta 

 
 
 


