Jarosław, dnia 09.10.2018 r.
Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna
im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu
ul. Czarnieckiego 16, 37-500 Jarosław
ZAPYTANIE OFERTOWE
Remont łazienek Pater i I Piętro (strona zachodnia) w budynku Akademika VICTORIA
spr. nr. DAG/ZO/35/10/18
1. Nazwa i adres zamawiającego
Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu
ul. Czarnieckiego 16, 37-500 Jarosław
2. Opis przedmiotu zamówienia publicznego
Przedmiotem zamówienia jest remont łazienek w budynku Akademika – parter i I piętro od strony
zachodniej zgodnie z załączonym rzutem parteru i I piętra budynku na terenie Państwowej Wyższej
Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu, 37-500 Jarosław, ul. Czarnieckiego 16.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.

14.
15.
16.
17.

Demontaż istniejących urządzeń sanitarnych i elektrycznych z wywiezieniem i utylizacją
Wykucie parapetów okiennych z wywiezieniem i utylizacją
Wykucie posadzek z płytek ceramicznych z wywiezieniem i utylizacją
Skucie podłoża betonowego istniejącej posadzki z wywiezieniem i utylizacją
Skucie okładziny ścian z płytek ceramicznych z wywiezieniem i utylizacją
Wykonanie nowych podłączeń wod.-kan. do istniejących pionów wod.-kan.
Wykonanie nowego podłoża pod posadzki- posadzka cementowa grubości min 5 cm.
Wykonanie izolacji poziomej z płynnej folii ( ewentualnie innego materiału zaakceptowanego
przez zamawiającego) z wywinięciem na ściany min. 30 cm.,
Reperacja ścian po skuciu płytek
Ułożenie płytek ceramicznych na posadzkach (kolor, rodzaj, rozmiar płytek do uzgodnienia
z Zamawiającym) na kleju ze spoinowaniem
Ułożenie płytek ceramicznych na ścianach (kolor, rodzaj, rozmiar płytek do uzgodnienia
z Zamawiającym) na kleju ze spoinowaniem.
Dostawa i montaż urządzeń sanitarnych (brodziki z kabinami prysznicowymi, umywalki, muszle
ustępowe z sedesami) wraz z osprzętem, lustrami, podajniki na mydło, podajniki na papier
toaletowy, suszarki
Dostawa i montaż oświetlenia wyłączników, gniazd elektrycznych, wentylatorów istniejących
bojlerów elektrycznych z konieczną instalacją elektryczną, z niezbędnymi pomiarami
elektrycznymi.
Dostawa i montaż parapetów okiennych.
Dostawa i montaż grzejników z osprzętem.
Malowanie stropów i ścian farbami zmywalnymi w kolorze białym ze szpachlowaniem.
Malowanie okien dwukwaterowych zewnątrz i wewnątrz farbami olejnymi w kolorze białym
z czyszczeniem i uzupełnieniem ubytków.

Przedmiar robót do poz. załącznik nr. 2 w pliku
Wykonawca składając ofertę potwierdza, że dysponuje, albo będzie dysponował na etapie realizacji
zamówienia (tj. nie później niż 10 dni od podpisania Umowy) materiałami, osobami posiadającymi
niezbędne uprawnienia, oraz niezbędnym sprzętem do realizacji przedmiotu zamówienia,
a w szczególności:
a) Osoby, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu przedmiotu zamówienia będą posiadać
odpowiednie uprawnienia i doświadczenie potrzebne do wykonania przedmiotu zamówienia.
b) Wykonawca dostarczy niezbędny materiał, sprzęt i urządzenia zgodnie z opisem zamówienia
wraz z kartami produktu i atestami spełniającymi kryteria niezbędne dla użytkowania
w budynkach użyteczności publicznej, w uzgodnionej kolorystyce, który zostanie
zaakceptowany przez Zamawiającego.
3. Termin realizacji zamówienia publicznego:
Rozpoczęcie robót 10 dni od podpisania Umowy
Zakończenie 27.12.2018 r.
4. Miejsce i sposób uzyskania dodatkowych informacji i dokumentacji określającej
szczegółowe warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz
określenie osoby upoważnionej do kontaktu z wykonawcami
Sprawy
merytoryczne:
Ewelina
Krzyżanowska,
Tel.
16 624
40
77,
e mail: ewelina.krzyzanowska@pwste.edu.pl
Sprawy techniczne: Zdzisław Świątek, tel. 016 624 46 12, email: zdzislaw.swiatek@pwste.edu.pl
5. Kryteria wyboru ofert
Ocena ofert nastąpi w oparciu o podane niżej kryterium:
1. Cena oferty (C) 60 %,
2. Gwarancja, (G) 30%
3. Termin (T) 10%
1) Cena oferty
Oferta z najniższą ceną otrzyma 60 pkt.
Punkty pozostałych ofert liczone będą wg proporcji matematycznej z dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku:
C = (Cmin / Cob) x 60
C – ilość pkt. za kryterium ceny
Cmin – najniższa cena ofertowa brutto
Cob – cena brutto oferty badanej
2) Gwarancja
Wymagany przez zamawiającego okres gwarancji, rękojmi wynosi 36 miesiące licząc od dnia odbioru.
Punkty w przedmiotowym kryterium przyznawane będą w następujący sposób:
10 pkt. za gwarancję na okres 48 miesięcy
20 pkt. za gwarancję na okres 54 miesięcy
30 pkt. za gwarancję na okres 60 miesięcy.
3) Termin
Wymagany przez zamawiającego termin zakończenia zadania 27.12.2018r.
Punkty w przedmiotowym kryterium przyznawane będą w następujący sposób:
Za każdy dzień skrócenia terminu realizacji zadania 1%

6. Ofertę należy sporządzić w języku polskim na podpisanych formularzach –załącznik nr 1
Formularz Ofertowy dołączonym do zapytania ofertowego wraz z załącznikami nr 3
w pliku-Do wypełnienie Ślepy Kosztorys, nr 4 Klauzula RODO dołączona do zapytania
ofertowego
7. Wymagania Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy.
a) rozpoznanie zakresu robót, potwierdzenie odbycia wizji lokalnej jest warunkiem złożenia
oferty przez Wykonawcę. Ustala się termin wizji dla wszystkich zainteresowanych oferentów
na dzień 15.10.2018r, godzina 10:00. Miejsce spotkania budynek Rektoratu, pokój nr 10
Miasteczko Akademickie PWSTE ul. Czarnieckiego 16 w Jarosławiu.
b) Zamawiający przekaże obiekt Akademika w terminie 5 dni od podpisania Umowy
c) Wykonawca opracuje ofertę na podstawie dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia,
obejmujący wszystkie niezbędne roboty związane z realizacją zamówienia.
e) Wykonawca przedstawi min trzy zrealizowane podobne roboty z ostatnich pięciu lat, każda
na kwotę minimum 100 000,00zł poświadczone przez Zamawiającego przed podpisaniem
Umowy
f) Wykonawca użyje materiały do wykonania zadania pod warunkiem spełniającym jakość
w zakresie norm, oraz funkcji, które to zostaną użyte do wykonania i zaakceptowane przez
Zamawiającego.
g) przedmiary robót mają charakter pomocniczy,
h) Wykonawca opracuje ofertę na podstawie dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia,
oraz załączonego Ślepego Kosztorysu uwzględniając termin realizacji do 27.12.2018r,
wypełniony załącznik nr 3 Ślepy Kosztorys.
g) Wykonawca jest obowiązany do sporządzenia i przedłożenia Zamawiającemu najpóźniej
w dniu podpisania umowy dokumentów:
 Wykazu imiennego zatrudnionych pracowników
 aktualnej polisy O.C. na kwotę minimum 50 000,00 zł
8. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia publicznego, w zakresie
wymaganych dokumentów i oświadczeń (np. zezwolenia, koncesje, odpis z Krajowego Rejestru
Sądowego)
Nie dotyczy
9. Istotne postanowienia umowy, które zostaną zawarte w jej treści
Nie dotyczy
10. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli taki warunek
został postawiony
Wymagane przez zamawiającego zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 5% wartości brutto
11. Warunki gwarancji
Wymagany przez zamawiającego okres gwarancji wynosi 36 miesiące licząc od dnia odbioru
12. Warunki płatności
Warunki płatności zostaną uzgodnione pomiędzy stronami przy negocjacji Umowy.
13. Sposób przygotowania oferty
Ofertę należy sporządzić w języku polskim na formularzu – załącznik nr 1 dołączonym do zapytania
ofertowego
i
załącznik
nr
3
Wypełniony
Ślepy
Kosztorys
W przypadku wysłania oferty pocztą wymagane jest oznaczenie koperty z adnotacją jakiego
postępowania dotyczy.
W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub opisania opakowania oferty Zamawiający nie
ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe skierowanie przesyłki lub jej przedterminowe otwarcie.

14. Miejsce i termin złożenia oferty
Ofertę należy przesyłać na adres e-mailowy: ewelina.krzyzanowska@pwste.edu.pl lub dostarczyć
na adres Uczelni: ul. Czarnieckiego 16, 37-500 Jarosław, (Rektorat) - Kancelaria z dopiskiem
„Dział Administracyjno-Gospodarczy, pokój nr 6”,
Termin składania ofert: do dnia 17.10.2018 r. do godz. 11:00
15. Informacja o możliwości przeprowadzenia negocjacji z wykonawcami spełniającymi wymogi
zamawiającego
Nie dotyczy
16. Uwagi końcowe
a) Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23.04.1964 r.
– Kodeks cywilny.
b) Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez
podania przyczyny.
c) Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im
żadne roszczenia z tytułu odstąpienia lub unieważnienia przez Zamawiającego zapytania
ofertowego.
d) Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni
to przed upływem terminu składania ofert. Każda zmiana jak i wycofanie wymagają zachowania
formy pisemnej.
e) Oferty złożone po terminie nie zostaną rozpatrzone.
Załączniki:
Załącznik nr 1 - Formularz oferty
Załącznik nr 2 - Przedmiar robót
Załącznik nr 3 - Ślepy Kosztorys
Załącznik nr 4 - Klauzula RODO
Załącznik nr 5 - Potwierdzenie odbycia wizji lokalnej
Załącznik nr 6 - Rzut parteru
Załącznik nr 7 - Rzut Piętra
Załącznik nr 8 - Rzut łazienek
Załącznik nr 9 – Doświadczenie zawodowe
Załącznik nr 10 - Klauzula Informacyjna

Załącznik nr 10 Klauzula Informacyjna

Klauzula informacyjna dla kontrahentów Państwowej Wyższej Szkole TechnicznoEkonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE z 27 kwietnia 2016r. – RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016),
celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie, której dane dotyczą należy przede
wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13
RODO.
W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PWSTE w Jarosławiu z siedzibą przy
ul. Czarnieckiego 16, 37-500 Jarosław, a jego obowiązki wykonuje Rektor PWSTE
w Jarosławiu.
2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@pwste.edu.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
a. art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego pod nazwą DAG/ZO/35/10/18 w trybie Zapytania ofertowego.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn.zm.),
6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:


dostępu do danych osobowych – tj. prawo do potwierdzenia od Administratora,
czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, uzyskania dostępu do informacji
o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, informacji o odbiorcach,
pouczenie o przysługujących uprawnieniach,



prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora
są nieprawidłowe lub niekompletne,



usunięcia („bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania,



prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych
Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi,



prawo

wniesienia

sprzeciwu

wobec

przetwarzania

danych

na

podstawie:

art. 6 ust. 1 lit. e RODO (wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub
w ramach

sprawowania

władzy

publicznej

powierzonej

administratorowi)

lub art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających
z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę
trzecią z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny interes wobec tych interesów mają
interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą wymagające
ochrony danych osobowych),


prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego
innego państwa członkowskiego UE,



prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
(w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody – art. 6 ust.1
lit. a RODO)

7. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy obowiązującego prawa
(Ustawa Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004r.), związane z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
8. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej
i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym
zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem

