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ROZEZNANIE CEN RYNKOWYCH, ZAPROSZENIE DO ODBYCIA WIZJI LOKALNEJ  
I PÓŹNIEJSZEGO ZŁOŻENIA OFERTY 

 
Niniejsze postepowanie jest prowadzone bez zastosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 
Prawo zamówień publicznych  ( tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) na podstawie art. 4  
pkt. 8 1 
 

1. Zamawiający:  

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Paczkowie 
ul. Wojska Polskiego 32a 
48-370 Paczków 
Tel  77 4316209  

 

                                        zaprasza do składania ofert na: 

2. Przedmiot zamówienia:  

Przedmiotem zamówienia jest zakup/dostawa i montaż drzwi antywłamaniowych -
częściowo przeszklonych na potrzeby realizacji projektu pn. „Nowa jakość pomocy 
społecznej- wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w 
Paczkowie” współfinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 
ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – zadanie 
Przygotowanie do wprowadzenia zmiany organizacji i funkcjonowania Ośrodka Pomocy 
Społecznej -ZADANIE 1(cross-financing)  
 
 

3. Zakres zamówienia obejmuje: 

 

 demontaż drzwi wewnętrznych oraz dostawa i montaż nowych drzwi aluminiowych, 

antywłamaniowych do pomieszczenia kasy, częściowo przeszklonych o wymiarach 

światła przejścia 80x200 cm. Drzwi mają umożliwić przekazanie klientowi pieniędzy  

i lub decyzji w formie kartki A4 bez konieczności otwierania ich  / okienko otwierane / 

podajnik /. 

W ramach prac należy uwzględnić: 

 poszerzenie otworu drzwiowego o ok. 10 cm na wysokości 2 metrów  

i grubości ściany ok 25 cm, 

 demontaż grzejnika dwupłytowego, wypełnienie i zaprawienie bruzd na długości ok 2,5 

metra, 

                                                 
1 Łączna wartość tożsamych zamówień w jednostce nie przekracza 20 tys. netto. 
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 rozebranie części ścianki działowej z cegły pełnej – grubość około 15 cm – wymiar 0,40  

x 2,20, 

 uzupełnienie tynków cementowo wapiennych – ilość ok 5 m 2, 

 uzupełnienie gładzi dwuwarstwowej – ilość ok 10 m2, 

 malowanie ścian i sufitów – ilość ok 40 m2, 

 wywiezienie gruzu z rozbiórki w/w ścianki. 

 
Szczegółowy zakres prac musi zostać określony i następnie wyceniony w stosownym  
kosztorysie Wykonawcy, po uprzednim odbyciu przez wykonawcę wizji lokalnej  
w miejscu realizacji zamówienia. 
 

Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert tylko po uprzednim wykonaniu ww. 

wizji. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych. 

 

Termin realizacji zamówienia: do 14 dni roboczych (rozumianych jako dni od 
poniedziałku do piątku) od dnia podpisania umowy. 
 

4. Kryteria oceny ofert:  

 

Cena – waga max. 70/100 pkt. 

Termin wykonania - waga max 30/100 pkt. 

Kryterium cena – będzie obliczane wg wzoru: 

Ilość punktów = (Cena najniższa oferowana brutto/Cena badanej oferty brutto )x 70 

Termin wykonania  

Ilość punktów termin wykonania = (Najkrótszy termin spośród złożonych ofert podany w  

dniach roboczych -rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku- od dnia podpisania umowy 

nie może być dłuższy niż 14 dni roboczych /Termin badanej oferty) x30 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą ilość punktów  

w wyniku sumowania punków w kryteriach oceny ofert i odpowiadająca wszystkim warunkom 

przedstawionym ogłoszeniu. 

 

5. Miejsce i termin i wizji lokalnej: 

Miejsce: Ośrodek Pomocy Społecznej w Paczkowie,  ul. Wojska Polskiego 32a, 48-370 

Paczków 

Termin: od 04.05.2017 r. do 10.05.2017 r. z wyłączeniem soboty i niedzieli, w godzinach 

od 7.30 do 15.30, po uprzednim zgłoszeniu przybycia pod nr tel. 77 431 62 09 lub 77 431 

60 41 

 

6. Miejsce i termin oraz sposób złożenia oferty: ofertę należy złożyć w Ośrodku Pomocy 
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Społecznej w Paczkowie, ul. Wojska Polskiego 32a, 48-370 Paczków. Ofertę można składać 

drogą pocztową, przesyłką kurierską, osobiście, drogą elektroniczną na adres e-mail: 

zamowienia@ops.paczkow.pl (skan z podpisem) wyłącznie na formularzu pn. „TREŚĆ 

OFERTY” będącym załącznikiem do niniejszego rozeznania cenowego w terminie do 

18.05.2017 r. 

Oferty, złożone po terminie nie będą rozpatrywane. W toku badania i oceny ofert Zamawiający, 

może żądać od oferentów wyjaśnienia dotyczących treści złożonych ofert. 

 

 

7. Warunki płatności: 14 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury do siedziby 

Zamawiającego. Zamawiający dokona zapłaty w formie przelewu bankowego na konto 

Wykonawcy podane na fakturze VAT. Podstawą zapłaty za fakturę VAT będzie podpisanie 

protokołu odbioru bez zastrzeżeń. 

 

8. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku 

polskim na formularzu pn. „TREŚĆ OFERTY” będącego załącznikiem do niniejszego 

zapytania. Treść oferty musi odpowiadać treści przedmiotu zamówienia, powinna być 

napisana trwałą i czytelną techniką. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę, tj. osobę 

uprawnioną. DO OFERTY NALEŻY DOŁĄCZYC SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS PRAC- 

SKŁADAJĄCY SIĘ NA ŁĄCZNA CENĘ BRUTTO WYKAZANA W OFERCIE. 

 

9.  Informacja dodatkowa: 

a) Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji ceny oferty z Wykonawcą, który 

złożył najkorzystniejszą ofertę, w przypadku gdy zaoferowana cena przewyższa 

możliwości finansowe przewidziane w budżecie Projektu. 

b) Zamawiający może odstąpić od podpisania umowy, w przypadku, gdy cena 

wybranej oferty przewyższa kwotę wynikającą z budżetu projektu przeznaczoną 

na realizację zamówienia. 

10.Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: Ewa Pawlinów lub Grażyna Dregan 

 

 

 

 

 

 

 

/-/ Ewa Pawlinów        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Paczkowie 

 

 

 

 

mailto:zamowienia@ops.paczkow.pl
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Zamawiający  

Ośrodek Pomocy Społecznej w Paczkowie 

ul. Wojska Polskiego 32a 

48-370 Paczków 

Tel  77 4316209  

 

TREŚĆ OFERTY: 

Dotyczy: zakup/dostawa i montaż drzwi antywłamaniowych -częściowo przeszklonych 

na potrzeby realizacji projektu pn. „Nowa jakość pomocy społecznej- wdrożenie 

usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Paczkowie” 

współfinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 

 

1.  Nazwa wykonawcy .........................................................................................................  

2. Adres wykonawcy ...........................................................................................................  

3. NIP        ...........................................................................................................................  

4. REGON ………………………………………(jeśli dotyczy) 

5. Oferuję/my wykonanie przedmiotu zamówienia za łączną cenę brutto 

……………………………., w tym  VAT,  za cały zakres zamówienia określony  

w postępowaniu oznaczonym znak ………………………… 

6. Jednocześnie oświadczam/y, że cena, o której mowa powyżej wynika  

z dokładnego oszacowania zakresu prac, po odbyciu dnia ……………….wizji lokalnej 

w miejscu realizacji przedmiotu zamówienia. 

7. Na łączną cenę brutto, o której mowa powyżej, składają się elementy ujęte  

w kosztorysie, stanowiącym załącznik do niniejszej oferty. 

8. Oświadczam/y, że po wyborze oferty zobowiązuję/y się do podpisania stosownej umowy 

na wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w postępowaniu, o którym mowa  

w pkt. 5. 

9. Oświadczam/y, że wykonam/y przedmiot zamówienia określony w postępowaniu,  

o którym mowa w pkt. 5 w terminie do…………………( maks. do 14 dni roboczych -

rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku- od dnia podpisania umowy). 
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10. Oświadczam/y, iż w  podanej w pkt. 5 cenie zawiera się także koszt dojazdu do siedziby 

Zamawiającego, tj. ul. Wojska Polskiego 32a, Paczków. 

11. Wyrażam/y zgodę na warunki płatności określone w postępowaniu  

 

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

Podpis Wykonawcy lub osoby 

upoważnionej  

e-mail…………………………………… 

faks ……………………………………. 

Nr telefonu kontaktowego 

 

……………………,dnia ……………… 2017 r. ,  

 

        

       

 

  

 

 

 


