Częstochowa, dn. 28.09.2020 r.
Znak sprawy: SO.261.2.28.2020.MM
ZAPYTANIE OFERTOWE
Nazwa zadania:
„Wykonanie remontów w obiektach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie”
W związku z faktem, iż szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza kwoty 30.000 € netto,
zamówienie prowadzone jest z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień
Publicznych.
1.

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie,
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2, 42-217 Częstochowa, woj. śląskie, tel. (34) 37 24 200, faks:
(34) 37 24 250.

2.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
2.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontów w budynkach Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Częstochowie zlokalizowanych pod adresem:
2.1.1. ul. Marszałka Ferdynanda Focha 71A, 42-217 Częstochowa;
2.1.2. ul. Mikołaja Kopernika 4, 42-217 Częstochowa;
2.1.3. ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2, 42-217 Częstochowa.
2.2. Zakres remontu dla poszczególnych obiektów obejmuje:
2.2.1. ul. Marszałka Ferdynanda Focha 71A, 42-217 Częstochowa:
2.2.1.1. remont kuchni wraz z zapleczem,
2.2.1.2. wymianę grzejników płytowych;
2.2.2. Mikołaja Kopernika 4, 42-217 Częstochowa:
2.2.2.1.remont łazienki,
2.2.2.2.remont pomieszczeń,
2.2.2.3.remont zaplecza;
2.2.3. ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2, 42-217 Częstochowa:
2.2.3.1.malowanie klatek schodowych oraz korytarzy.
2.3. Szczegółowy zakres prac objętych przedmiotem zamówienia zawiera przedmiar robót,
stanowiący załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
2.4. Postępowanie prowadzone jest z podziałem na następujące części:
2.4.1. cześć 1: Remont kuchni wraz z zapleczem w budynku przy ul. Focha 71A;
2.4.2. część 2: Remont instalacji CO w budynku przy ul. Focha 71A;
2.4.3. część 3: Remont pomieszczeń w lokalu przy ul. Kopernika 4;
2.4.4. część 4: Wykonanie prac malarskich w budynku przy ul. POW 2.
2.5. Wymagany przez Zamawiającego minimalny okres okres gwarancji – 24 miesiące
od podpisania protokołu końcowego odbioru robót.
2.6. Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z wiedzą techniczną, zasadami sztuki budowlanej,
obowiązującymi normami i przepisami w tym przepisami prawa budowlanego.
2.7. Przy wykonywaniu robót budowlanych można stosować jedynie wyroby budowlane
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania w budownictwie.
2.8. Pracownicy Wykonawcy na terenie budynków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Częstochowie mają obowiązek przebywania w ubraniach roboczych, w standardzie ogólnie
przyjętym do wykonywania prac budowlano-montażowych oraz w pełnym zabezpieczeniu
przed COVID-19 (zalecenia wg ustawy).
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2.9. Warunki realizacji zamówienia określa wzór umowy, który Wykonawca akceptuje
w momencie złożenia oferty. W kwestiach nieuregulowanych umową wiążące dla stron będą
aktualnie obowiązuje przepisy prawa powszechnego.
3. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
3.1. zakończenie prac w terminie 20 dni roboczych od daty wejścia na obiekt na podstawie
protokołu wprowadzenia na roboty, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do umowy.
3.2. Wejście na roboty musi nastąpić przed upływem 5 dni roboczych od daty zawarcia umowy.
3.3. W przypadku części 4 zamawiający wymaga również, aby
3.3.1. wszelkie prace odbywały się od godz. 7.00 do godz.15.00 w dni robocze;
3.3.2. Zamawiający nie dopuszcza wykonywania prac w dni wolne od pracy, chyba
że ze względów technologicznych będzie to uzasadnione;
4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
4.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
4.1.1. posiadają wiedzę i doświadczenie poprzez wykazanie, że w okresie trzech lat przed
upływem terminu składnia ofert należycie wykonali:
4.1.1.1. dla części 1: 2 roboty budowlane polegające na wykończeniu pomieszczeń
wewnętrznych na kwotę o wartości co najmniej 20 000,00 PLN brutto;
4.1.1.2. dla części 2: robotę budowlaną polegającą na wykonaniu remontu instalacji
CO na kwotę co najmniej 6 000,00 PLN brutto;
4.1.1.3. dla części 3: 2 roboty budowlane polegające na wykończeniu pomieszczeń
wewnętrznych na kwotę o wartości co najmniej 40 000,00 PLN brutto;
4.1.1.4. dla części 4: usługę malowania pomieszczeń na kwotę co najmniej
8 000,00 PLN brutto.
W celu wykazania niezbędnej wiedzy i doświadczenia należy wraz z ofertą
przedłożyć wypełniony wykaz robót wraz z referencjami. Jeżeli roboty zostały
wykonane przez inny podmiot, musi on brać udział w realizacji zamówienia
na zasadzie podwykonawstwa lub partnerstwa w ramach konsorcjum firm.
4.1.2. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia,poprzez wykazanie, iż w czasie realizacji zamówienia dysponować będą
co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia:
4.1.2.1. dla części 1 i 3: uprawnienia elektryczne E (eksploatacyjne);
4.1.2.2. dla części 2: budowlane w specjalności instalacyjnej lub świadectwo
kwalifikacyjne wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją
urządzeń wytwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz
innych urządzeń energetycznych wpisanych do wykazu osób
uprawnionych do kontroli systemu ogrzewania w centralnym rejestrze
charakterystyki energetycznej budynków, prowadzonym przez Ministra
Rozwoju;
4.1.2.3. dla części 4: Zamawiający nie wymaga żadnych uprawnień.
W celu wykazania dysponowania na czas realizacji zamówienia osobami
z wymaganymi uprawnieniami wraz z ofertą należy dołączyć wypełniony wykaz
osób. Zmiana osób w wykazie może nastąpić wyłącznie za zgodą Zamawiającego,
na podstawie pisemnego zgłoszenia Wykonawcy.
4.1.3. znajdują się
w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia (dla wszystkich części zamówienia), tj:
4.1.3.1. nie zalegają z płatnościami do Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub – w przypadku zalegania – zawarli porozumienie
dotyczące spłat zaległości. W celu wykazania braku zaległości wraz
z ofertą należy złożyć stosowne oświadczenie.
4.1.3.2. są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na minimalną sumę
gwarancyjną 10 000,00 PLN. W celu wykazania posiadania ubezpieczenia
należy wraz z ofertą złożyć dokument potwierdzający posiadanie aktualnej
na dzień składania ofert polisy OC. Jeżeli z dokumentu wynikać będzie,
iż polisa kończy się przed upływem terminu realizacji zamówienia przed
podpisaniem umowy Zamawiający wezwie wybranego Wykonawcę
do przedłożenia dokumentu potwierdzającego nabycie nowej polisy OC,
której okres obejmować będzie cały okres realizacji zamówienia.
4.2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie
dokumentów złożonych przez Wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.
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5.

DOKUMENTY WCHODZĄCE W SKŁAD OFERTY:
5.1. Na ofertę składają się następujące dokumenty:
5.1.1. wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 1;
5.1.2. szczegółowy kosztorys na podstawie przedmiaru robót stanowiącego załącznik
do niniejszego zapytania ofertowego;
5.1.3. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, według wzoru,
stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego;
5.1.4. oświadczenie o niezaleganiu wobec ZUS i US – załącznik nr 4;
5.1.5. oświadczenie o podwykonawcach - załącznik nr 5;
5.1.6. wykaz robót w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu –
załącznik nr 6;
5.1.7. dowody (np. referencje, poświadczenia, protokoły odbioru) potwierdzające należyte
wykonanie robót wykazanych w załączniku nr 6
5.1.8. wykaz osób
w celu wykazania dysponowania osobami o wymaganych
uprawnieniach – załącznik nr 7 (nie dotyczy ofert składanych na część 4);
5.1.9. dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
na minimalną sumę gwarancyjną 10 000,00 PLN
5.1.10.odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia – lub wskazanie przez
Wykonawcę adresu internetowego ogólnodostępnej bezpłatnej bazy danych,
z której Zamawiający ww. dokument może pobrać

6.

OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY:
6.1. Cena powinna być podana w polskich złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku
i obejmować wszystkie koszty oraz składniki związane z realizacją zamówienia.
6.2. Cena określona w formularzu ofertowym będzie miała charakter wynagrodzenia ryczałtowego
i nie ulegnie zmianie przez cały okres realizacji zamówienia.
6.3. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami
ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym. Zamawiający nie uzna
za oczywistą omyłkę i nie będzie poprawiał błędnie ustalonego przez Wykonawcę podatku
VAT.
6.4. W wyniku nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia,
Wykonawca ponosił będzie skutki błędów w ofercie. Od Wykonawcy wymagane jest bardzo
szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, a także skalkulowanie ceny oferty
z należytą starannością.
6.5. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy,
w tym wszelkie roboty przygotowawcze i porządkowe, zagospodarowanie placu budowy,
ewentualne koszty utrzymania zaplecza robót (naprawy, woda, energia elektryczna, telefon,
dozorowanie budowy), doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego i inne niezbędne
czynności potrzebne do wykonania przedmiotu umowy, w szczególności nie ujęte
w zestawieniu prac planowanych i kosztorysie ofertowym, a konieczne do wykonania
przedmiotu umowy i osiągnięcia zamierzonego przez strony rezultatu.
6.6. Przed złożeniem oferty zaleca się dokonanie wizji lokalnej obiektów.

7.

KRYTERIUM OCENY OFERT:
7.1. Oferty złożone w postępowaniu oceniane będą wg następujących kryteriów:
7.1.1. najniższa cena – 90%
7.1.2. okres gwarancji – 10 %
7.2. Punkty w kryterium najniższa cena zostaną przyznane wg następującego wzoru: cena
najtańszej oferty / cena badanej oferty x waga kryterium
7.3. Punkty w kryterium okres gwarancji zostaną przyznane w następujący sposób:
7.3.1. gwarancja 24-miesiące – 0,0 pkt
7.3.2. gwarancja 36-miesięcy – 2,5 pkt
7.3.3. gwarancja 48-miesięcy – 5,0 pkt
7.3.4. gwarancja 56-miesięcy – 7,5 pkt
7.3.5. gwarancja 70-miesięcy – 10,00 pkt
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8.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:
8.1. Zainteresowanych prosimy o składanie ofert w postaci elektronicznej na adres:
przetargi@mops.czestochowa.pl lub pisemnie w siedzibie Zamawiającego na kancelarii
w budynku przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2.
8.2. Oferty w wersji elektronicznej winny być składane w formie skanu z widocznym podpisem
(format JPG, PDF) natomiast w wersji pisemnej w zamkniętej kopercie z widocznymi danymi
adresowymi Wykonawcy:
8.3. W przypadku ofert składanych w formie elektronicznej w temacie maila należy wpisać:
„OFERTA NA WYKONANIE REMONTÓW W OBIEKTACH MOPS – część ……..”.
analogiczną adnotację należy nanieść na kopercie w przypadku składania oferty w formie
pisemnej.
8.4. Zamawiający nie odpowiada za nieuwzględnienie lub otwarcie oferty przed terminem
w przypadku gdy zostanie błędnie opisana.
8.5. Termin składania ofert upływa w dniu 01.10.2020 roku o godz. 12:00. Oferty złożone po tym
terminie nie zostaną rozpatrzone.
8.6. Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z dokumentów
dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost
z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy, to do oferty należy dołączyć
stosowne pełnomocnictwo.

9. UDZIELANIE INFORMACJI:
9.1. Do porozumiewania się z wykonawcami upoważnione są następujące osoby:
9.1.1. w zakresie procedury postępowania: Pan Marcin Michoń, tel.: (34) 368 32 75, e-mail:
mmichon@mops.czestochowa.pl;
9.1.2. w zakresie przedmiotu zamówienia: Pan Gerard Pakosz, tel.: 797-326-314, e-mail:
gpakosz@mops.czestochowa.pl
10. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH (DOT. OSÓB FIZYCZNYCH):
10.1. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.,
str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:
10.1.1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych, przetwarzanych w Miejskim
Ośrodku Pomocy Społecznej w Częstochowie, jest Dyrektor Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Częstochowie z siedzibą w Częstochowie przy ul. Polskiej
Organizacji Wojskowej 2. Z administratorem danych można się skontaktować
poprzez adres e-mail: mops@czestochowa.um.gov.pl lub pisemnie na adres
siedziby administratora.
10.1.2. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie wyznaczył
inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez
adres e-mail: iod@mops.czestochowa.pl. Z inspektorem danych osobowych można
się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana
danych osobowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Częstochowie.
10.1.3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem
o udzielenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie remontu dachu wraz z
wymianą pokrycia dachowego w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Częstochowie przy ul. Jasnogórskiej 34, a w przypadku wyboru złożonej przez
Panią/Pana oferty jako najkorzystniejszej, także w celu realizacji umowy
cywilnoprawnej. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. B i C
RODO.
10.1.4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania na podstawie art. 2 ust. 1
ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r.
(Dz.U. 2019.1429 t.j., z późn. zm.).
10.1.5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W przypadku
wyboru złożonej przez Panią/Pana oferty jako najkorzystniejszej, Pani/Pana dane
będą przechowywane w celach archiwalnych, przez okres 10 lat, licząc
od następnego roku po zakończeniu umowy, zgodnie obowiązującym w Miejskim
Ośrodku Pomocy Społecznej w Częstochowie Jednolitym Rzeczowym Wykazem
Akt.
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10.1.6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem złożenia oferty w niniejszym postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego. Konsekwencją niepodania danych będzie pozostawienie
złożonej przez Panią/Pana oferty bez rozpatrzenia.
10.1.7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania
ich sprostowania, ich usunięcia po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia
ich przetwarzania.
10.1.8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na przetwarzanie danych, które
są niezgodne z przepisami prawa (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).
11. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA I INFORMACJE:
11.1. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
11.2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
11.3. Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie części przedmiotu zamówienia.
11.4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania
ofert zmienić treść zapytania ofertowego. Dokonaną zmianę zapytania ofertowego
Zamawiający niezwłocznie zamieszcza na stronie internetowej.
11.5. Wybór najkorzystniejszej oferty jest ostateczny i nie podlega procedurze odwoławczej.
11.6. Po zakończeniu postępowania wykonawcy, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia
zostaną zawiadomieni o wyborze najkorzystniejszej oferty.
11.7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
11.7.1. dokonania oceny ofert przed badaniem, a następnie wezwania tylko Wykonawcy,
którego oferta została oceniona najwyżej, w celu uzupełnienia braków w ofercie
lub złożenia wyjaśnień do treści oferty. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została
oceniona najwyżej, nie spełni warunków udziału w postępowaniu lub uchyla
się od zawarcia umowy, Zamawiający wezwie do uzupełnienia braków lub złożenia
wyjaśnień ofertę Wykonawcy, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród
pozostałych ofert (dot. każdej z części z osobna);
11.7.2. negocjowania ceny oferty, jeżeli w wyznaczonym terminie wpłynie tylko jedna
ważna i niepodlegająca odrzuceniu oferta (dot. każdej z części z osobna);
11.7.3. unieważnienia postępowania bez podania przyczyny na każdym jego etapie
(dot. każdej z części z osobna).
Załączniki:
• Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy;
• Załącznik nr 2 – Przedmiar robót;
• Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu;
• Załącznik nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu wobec ZUS i US;
• Załącznik nr 5 – Oświadczenie wykonawcy o podwykonawcach;
• Załącznik nr 6 – Wykaz robót w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu;
• Załącznik nr 7 – Wykaz osób, które będą brały udział w realizacji zamówienia;
• Załącznik nr 8 – Wzór umowy.
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