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Ogłoszenie

Numer

2020-7612-14686

Id

14686

Powstaje w kontekście projektu

RPZP.07.02.00-32-K017/19 - "Centrum Promocji Zatrudnienia- szansą na aktywną integrację społeczną i 
powrót na rynek pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym"

Tytuł

Centrum Promocji Zatrudnienia – szansą na aktywną integrację 
społeczną i powrót na rynek pracy osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego, nr umowy: RPZP.07.02.00-32-K017/19-00

Zamówienia uzupełniające

Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających

Warunki zmiany umowy

Przedmiot Umowy może być przez Zamawiającego z przyczyn od niego niezależnych zmieniony. 
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w szczególności w następującym zakresie i w 
następujących przypadkach: 
1) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub warunków dofinansowania w 
zakresie mającym wpływ na realizację Przedmiotu Umowy (w zakresie wymagającym dostosowanie 
Umowy do nowych warunków); 
2) Wykonawca zaoferuje urządzenie o parametrach technicznych lepszych niż minimalne parametry 
techniczne wymagane w opisie przedmiotu zamówienia z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie za realizację 
przedmiotu zamówienia nie ulegnie zwiększeniu (zmiana parametrów Przedmiotu Umowy oraz/lub zmiana 
terminów wykonania Umowy); 
3) nastąpi konieczność zmian w terminach realizacji Umowy:
•�spowodowana obiektywnymi czynnikami wynikającymi z potrzeb Zamawiającego, niezależnymi od 
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Wykonawcy z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie Wykonawcy nie ulegnie zwiększeniu (zmiana terminów 
wykonania Umowy); 
•�na skutek działania siły wyższej, za którą uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, występujące 
po zawarciu Umowy, których Strony nie były w stanie przewidzieć w dniu zawarcia Umowy i których 
zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie Przedmiotu Umowy w terminie, umownym;
4) w wypadku zmiany stawek VAT – zmianie może ulec wysokość wynagrodzenia Wykonawcy poprzez 
dostosowanie wynagrodzenia Wykonawcy do aktualnej stawki; 
5) w wypadku rozwiązania lub zmiany umowy, która wiązać będzie Zamawiającego z Instytucją 
Zarządzającą – dostosowaniu ulegną te elementy Umowy, które muszą zostać zmienione, aby osiągnąć 
zgodność z umową z Instytucją Zarządzającą; 
6) możliwość zmiany sposobu płatności wynagrodzenia Wykonawcy, w tym wprowadzenie wynagrodzenia 
płatnego w odmiennych transzach;
7) zmiany terminu płatności na korzyść Zamawiającego;  
8) zmiany Kierownika budowy wskazanego przez Wykonawcę, na wniosek Wykonawcy

Załączniki

Dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dn. 2020-10-31
1. kosztorys sanitarny
2. Pozwolenie na budowę
3. BIOZ
4. Ekspertyza
5. Inwentaryzacja_parter
6. Inwentaryzacja_poddasze
7. Kosztorys elektryczny
8. Opis Projektu
9. rzut parteru
10. rzut piętra
11. rzut poddasza
12. przekrój
13. Kosztorys budowlany
14. Zał. nr 5 wykaz robót
15. zał. nr 4 wykaz osób
16. zał. nr 3 wzór umowy
17. zał. nr 1 formularz oferty
18. Zaproszenie do złożenia ofery

Czy dopuszczalna oferta częściowa?

NIE
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Data opublikowania ogłoszenia

2020-10-31

Data ostatniej zmiany

2020-10-31

Termin składania ofert

2020-11-17 14:00:00

Planowany termin podpisania umowy

2020-11

Dane adresowe ogłoszeniodawcy

Fundacja "Zdążyć z Miłością"
Jana z Kolna 10
75-204 Koszalin
NIP: 6692520746

Osoby do kontaktu

Sylwia Głowacka
tel.: 500 289 447
e-mail: sylwia.glowacka@zdazyczmiloscia.org.pl

Części zamówienia

Część: 1

Tytuł części 1

zamawiajacy nie dopuszcza składania ofert częściowych

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 1

Typ

Roboty budowlane

Podkategoria

Roboty budowlane
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Opis

1. Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa pomieszczeń (lokali) w budynku wielorodzinnym przy 
ul. Niepodległości 7 w Koszalinie. 

2. Niniejsze postępowanie toczy się w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą 
konkurencyjności określonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

3. Zadanie realizowane jest w ramach projektu: Centrum Promocji Zatrudnienia – szansą 
na aktywną integrację społeczną i powrót na rynek pracy osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 
2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, nr umowy: 
RPZP.07.02.00-32-K017/19-00.

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zapytania ofertowego przed upływem terminu do 
składania ofert oraz do unieważnienia postępowania w każdym czasie. W przypadku unieważnienia 
postępowania Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie  w stosunku do Zamawiającego. 

5. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane ze złożeniem oferty, niezależnie od wyniku 
postępowania. Zamawiający nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawcę w związku z 
przygotowaniem i złożeniem oferty.
Uwaga! Wykonawca zobowiązany będzie do ścisłej współpracy z Wykonawcą robót budowalnych 
realizowanych na zlecenie Zarządu Budynków Mieszkalnych w Koszalinie.

6. Zakres robót obejmuje wykonanie robót: budowlanych, elektrycznych i sanitarnych.
Zakres robót określają:
- projekt budowlany, kosztorysy nakładcze, STWiOR stanowiące załącznik nr 2,
- projekt umowy stanowiący załącznik nr 3
1) Załączony projekt budowlany obejmuje kompleksowy remont budynku.  Wykonawca zobowiązany 
jest wycenić roboty zgodnie z załączonymi do niniejszego zaproszenia kosztorysami nakładczymi 
(ślepymi). W przypadku sporządzenia kosztorysu sporządzonego metodą kalkulacji uproszczonej 
lub niewycenienia którejkolwiek pozycji, oferta zostanie odrzucona jako niespełniająca wymogów 
niniejszego zaproszenia.2) Zamawiający zastrzega, że w przypadku pozyskania od sponsorów 
materiałów budowlanych (np. stolarki okiennej, wykładzin, paneli itp.) wynagrodzenie Wykonawcy 
zostanie pomniejszone o pozyskane materiały budowlane a wycenione przez wykonawcę w 
kosztorysie ofertowym. Wykonawca otrzyma wynagrodzenia za rzeczywiście wykonane prace. 
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7. Gwarancja i rękojmia:
1) Wykonawca udzieli gwarancji jakości na zasadach określonych w projekcie umowy.
Minimalny  okres udzielonej gwarancji nie może być krótszy niż  2 lata (24 miesiące). Maksymalny 
okres udzielonej gwarancji nie może być dłuższy niż 5 lat (60 miesięcy). Okres gwarancji należy 
wskazać w formularzu oferty i stanowi kryterium oceny ofert.
2) Wykonawca jest odpowiedzialny wobec zamawiającego z tytułu rękojmi na warunkach 
określonych w projekcie umowy.
Inne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia.

8. Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego.
1) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. 
Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu 
składania ofert - pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął do 
Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu 
składania ofert.
2) Pytania Wykonawców powinny być sformułowane e-mailowo i przesyłane na adres: 
sylwia.chalubek@gmail.com 
3) Odpowiedzi przekazywane będą Wykonawcom zadającym pytania i odsyłane w formie 
elektronicznej.

9. Inne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia.
W przypadku, gdy w dokumentacji zostały wskazane nazwy producenta, znaki towarowe, typy 
materiałów, produktów, patentów czy pochodzenia dostawcy lub normy, europejskie oceny 
techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne czy systemy referencji technicznych, Zamawiający 
dopuszcza zastosowanie przy realizacji przedmiotu zamówienia produktów, materiałów i rozwiązań 
równoważnych. Za produkty, materiały i rozwiązania równoważne Zamawiający uzna produkty, 
materiały i rozwiązania dopuszczone do stosowania w budownictwie pod warunkiem, że zapewnią 
uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych w dokumentacji projektowej. 
Na wykonawcy spoczywa obowiązek udowodnienia równoważności zaoferowanych produktów, 
materiałów i urządzeń w stosunku do produktów, materiałów i urządzeń wymaganych przez 
Zamawiającego. Wykonawca przed złożeniem oferty ma obowiązek sprawdzić zakres i rodzaj robót 
z dokumentacją i uwzględnić powyższe w oferowanej cenie. 

10. Wymagany termin wykonania zamówienia: do 4 miesięcy od przekazania placu budowy.

11. Opis sposobu obliczenia ceny oferty:
1) Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów w 
kryteriach oceny ofert.
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2)Wykonawca obowiązany jest przedłożyć ofertę cenową na Formularzu oferty. W OFERCIE należy 
podać w szczególności:
1)�Całkowitą cenę kosztorysową za realizację zamówienia.
2)�Oferowany okres gwarancji jakości (jest to element badany w ramach kryteriów oceny ofert).
3) Skalkulowana przez wykonawcę cena ma charakter kosztorysowy w odniesieniu do całości 
przedmiotu zamówienia i musi wynikać z załączonych do zaproszenia ofertowego przedmiarów 
robót oraz uwzględniać wszystkie elementy jakie są niezbędne do realizacji przedmiotu umowy. Nie 
dopuszcza się zmiany przedstawionych w przedmiarach robót norm nakładów rzeczowych.
4) Cena musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające 
wprost z dokumentacji niniejszego zamówienia publicznego, a które mogą być skalkulowane przez 
profesjonalny podmiot ubiegający się o realizację przedmiotowego zamówienia.
5) Cenę całkowitą należy podać w złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.
6) W formularzu oferty należy podać wartość wszystkich elementów kosztorysu ofertowego na 
roboty budowlane, sanitarne i elektryczne.
7) Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą realizowane w złotych (PLN) na podstawie 
3 faktur częściowych, z których pierwsza – po wykonaniu i odbiorze 30% zaawansowania robót, 
druga-po wykonaniu i odbiorze 60% zaawansowania robót, trzecia, końcowa – po wykonaniu i 
odbiorze całości robót.
8) W przedmiotowym zamówieniu zamawiający ustalił stawkę podatku VAT na 8 %.
9) W przypadku kalkulacji wyceny własnej, (indywidualnej) wykonawca zobowiązany jest przyjąć 
nakłady podane w kosztorysie nakładczym.
10) Kosztorys ofertowy sporządzony metodą kalkulacji szczegółowej wykonawca winien  złożyć wraz 
z ofertą.

12. Zawarcie umowy nastąpi w oparciu o wzór umowy, stanowiący załącznik do zaproszenia.

13. Ofertę w zamkniętej kopercie  z napisem „Przebudowa pomieszczeń (lokali)
ul. Niepodległości 7 w Koszalinie” należy złożyć w Biurze Konsultingowo - Usługowym
 ul. Różana 1, Ip. Pok 111-112, 75-212 KOSZALIN, w terminie do 17.11.2020 r. do godziny 14:00 (zaleca 
się, aby koperta była opatrzona nazwą i siedzibą zamawiającego oraz nazwą i siedzibą wykonawcy).

14.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.11.2020 r. o godzinie 15:15 w siedzibie  Biura Konsultingowo - 
Usługowego ul. Różana 1, Ip. pok 111-112, 75-212 KOSZALIN

15. Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są:
- Sylwia Głowacka e-mail: sylwia.chalubek@gmail.com 
- Borys Pronobis, e-mail: borys.pronobis@gmail.com 
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16. Oferty złożone po terminie.
1) Oferty złożone po terminie będą zatrzymane przez Zamawiającego bez rozpatrywania        z 
zastrzeżeniem punktu 2.
2) W przypadku gdy w postępowaniu wpłynie wyłącznie jedna oferta złożona po upływie terminu 
składania ofert ale przed upływem terminu ich otwarcia Zamawiający dopuszcza możliwość przyjęcia 
tej oferty.

17. Zamawiający poprawi w ofercie omyłki pisarskie oraz inne powodujące niezgodność oferty z 
zaproszeniem do składania ofert niezwłocznie zawiadamiając Wykonawcę, którego oferta została 
poprawiona. 

18. Zamawiający na każdym etapie postępowania może wezwać Wykonawcę do złożenia wyjaśnień 
lub uzupełnienia braków w ofercie. 

19. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
1)  zaoferowany przedmiot zamówienia nie spełnia któregokolwiek z wymogów dotyczących 
przedmiotu zamówienia,
2) zawiera omyłki  w obliczeniu ceny, na  poprawienie których  wykonawca  w terminie 3 dni od daty 
otrzymania zawiadomienia nie wyraził zgody,
3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji,
4) jest nieważna na podstawie przepisów prawa,
5) oferta nie spełnia wszystkich wymogów określonych w zaproszeniu do składania ofert a 
wezwany wykonawca do złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia braków w ofercie, nie dokona tego w 
wyznaczonym przez zamawiającego terminie,
6) wykonawca złożył niezgodne z prawdą informacje mające wpływ na wynik prowadzonego 
postępowania,
7) oferta nie zawiera podpisanych kosztorysów ofertowych bądź kosztorysy ofertowe zostaną 
sporządzone niezgodnie z załączonymi przedmiarami robót lub zostaną pominięte poszczególne 
pozycje kosztorysowe,
8) cena oferty jest niższa o co najmniej 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej 
wszystkich złożonych ofert a wezwany do wyjaśnienia wykonawca nie złożył wyjaśnień i/lub 
dowodów dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
20. Informacje końcowe.
1) W przypadku unieważnienia niniejszego postępowania Wykonawcy nie przysługują żadne 
roszczenia wobec Zamawiającego z jakiegokolwiek tytułu związanego z realizacją niniejszego 
postępowania. 
2)  Od wyniku niniejszego postępowania Wykonawcy nie przysługują środki odwoławcze. 
3) Poprzez złożenie oferty oferent akceptuje warunki postępowania wskazane w niniejszym 
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Zapytaniu ofertowym i załącznikach do niego. 
4) Wynagrodzenie za realizację zamówienia będzie współfinansowane z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020.

Kody CPV

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

zachodniopomorskie

Powiat

Koszalin

Gmina

Koszalin

Miejscowość

Koszalin

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis

. Zamawiający wymaga, aby wykonawca  wykazał, że:

1) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

•�jedną osobą przewidzianą do pełnienia funkcji kierownika budowy posiadającego uprawnienia 
budowlane o specjalności konstrukcyjno-budowlanej, co najmniej w ograniczonym zakresie,
•�co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia dotyczące urządzeń, instalacji
i sieci energetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię 
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elektryczną E (eksploatacyjne) i D (dozorowe), lub co najmniej jedną osoba posiadającą uprawnienia 
E (eksploatacyjne) i jedną osoba posiadającą uprawnienia D (dozorowe).

Typ

Wiedza i doświadczenie

Opis

Zamawiający wymaga, aby wykonawca  wykazał, że:
posiada doświadczenie polegające na wykonaniu w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:

•�co najmniej dwóch robót budowlanych, każda polegająca na remoncie lub modernizacji budynków 
lub  lokali, każda obejmująca swoim zakresem roboty budowlane, elektryczne i sanitarne, każda o 
wartości nie mniejszej niż 100.000 zł brutto

Typ

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Opis

Zamawiający nie wymaga posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub 
czynności

Typ

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty następujące dokumenty:

1) aktualny odpis z właściwego rejestru, uprawniającego wykonawcę do występowania
w obrocie prawnym (aktualny wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji Działalności 
Gospodarczej – CEIDG) w przypadku, jeśli prowadzi działalność gospodarczą na podstawie wpisu 
do ewidencji działalności gospodarczej,

2) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia z informacjami
na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnego do wykonania zamówienia oraz oświadczenie, że 
osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia wg 
załącznika nr 4 do niniejszego zaproszenia,
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3) kserokopie uprawnień osób wskazanych w załączniku nr 4, zgodnie z wymogami zawartymi w pkt. 
7 niniejszego zaproszenia, wraz z zaświadczeniem o przynależności
do właściwej izby samorządu zawodowego,

4) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z 
podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów,
na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających
czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty 
zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym 
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na 
rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym 
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. 

5) kosztorysy ofertowe sporządzone metodą kalkulacji szczegółowej, na podstawie załączonych 
przedmiarów robót,

6) Dowód wpłacenia/ wniesienia wadium - w przypadku wadium wniesionego
w poręczeniach bankowych, gwarancjach bankowych i ubezpieczeniowych – dowód wniesienia 
wadium - wymagany jest oryginał dokumentu.

Typ

Dodatkowe warunki udziału

Opis

Wymagania dotyczące wadium:
1)�Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 2.500,00 zł (słownie: dwa 
tysiące pięćset złotych 00/100),

2)�Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku 
następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy:
a)�w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy nr: 09 1020 2791 0000 7702 0215 9796 w Banku 
PKO BP S.A z dopiskiem na przelewie:
„wadium na zadanie pn. Przebudowa pomieszczeń (lokali) przy ul. Niepodległości 7 w Koszalinie”,
b)�w poręczeniach bankowych,
c)�w poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych,
d)�w gwarancjach bankowych,
e)�w gwarancjach ubezpieczeniowych.
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3) Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale
i musi obejmować cały okres związania ofertą. W przypadku wniesienia wadium
w formie gwarancji lub poręczenia koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały 
odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium,

4) Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe 
zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium.

5) Wadium wniesione w formie gwarancji (bankowej czy ubezpieczeniowej) musi mieć taką samą 
płynność jak wadium wniesione w pieniądzu - dochodzenie roszczenia z tytułu wadium wniesionego 
w tej formie nie może być utrudnione. Dlatego w treści gwarancji powinna znaleźć się klauzula 
stanowiąca, iż wszystkie spory odnośnie gwarancji będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim 
i poddane jurysdykcji sądów polskich, chyba, że co innego wynika z przepisów prawa.

Kryteria oceny do części 1

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

Kryteria oceny ofert:Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie 
poniższe kryteria oceny ofert:1)Cena (C) - waga: 80 %,

Czy kryterium cenowe?

NIE

Opis

2)�Okres gwarancji  (G) - waga: 20 %,

Podsumowanie
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Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem

-> 2020-10-31 - data opublikowania

-> 2020-11-17 14:00:00 - termin składania ofert

-> 2020-11 - planowany termin podpisania umowy

Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia

Brak zdefiniowanych etapów dla przedmiotów zamówienia.


