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Skarżysko-Kamienna, dnia 28.04.2021 r.

Rozeznanie rynku nr 1/2/2021/PES

dotyczy realizacji projektu pn.: „Klub Seniora Nadzieja”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Działanie RPSW.09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych 

i zdrowotnych
Poddziałanie RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych

1. Zamawiający:

Bractwo Matki Bożej Miłosierdzia, ul. Wileńska 34, 26-110 Skarżysko-Kamienna 
NIP: : 6631642389 
REGON: 291098921 

kieruje rozeznanie wyłącznie do podmiotów ekonomii społecznej - drugie

2.  Przedmiot zamówienia:

Przystosowanie  pomieszczeń  w  części  parterowej  budynku  przy  ul.  Wileńskiej  34
w Skarżysku-Kamiennej  do potrzeb prowadzenia Klubu Seniora w ramach realizowanego projektu  pn.
„Klub Seniora Nadzieja”.

Kod i nazwa według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

45453000-7 – roboty remontowe
45432100-5 – kładzenie i wykładanie podłóg
45442100-8 – roboty malarskie

2.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

a. Zadanie obejmuje adaptację następujących pomieszczeń:

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

Adaptacja  pomieszczenia     Nr 1 
Skucie płytek ściennych ceramicznych Powierzchnia: 17,3 m2
Skucie płytek podłogowych ceramicznych Powierzchnia: 4,2 m2
Dostosowanie instalacji elektrycznej 10 punktów
Demontaż i przeróbka otworów drzwiowych 1 szt
Przeróbka podejść sanitarnych (2 łazienki) Przeróbka podejść sanitarnych pod przybory: umywalka (2), sedes ze spłuczką 

(2), prysznic (1)
Zakup i ułożenie płytek ceramicznych na 
ścianach

Powierzchnia: 26,4 m2; w cenę wliczony koszt płytek, kleju i fugi; rozmiar i 
kolor płytek do uzgodnienia z Zamawiającym
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Zakup i ułożenie płytek typu gres na 
podłodze

4,2m2; w cenę wliczony  koszt płytek, kleju i fugi; rozmiar i kolor płytek do 
uzgodnienia z Zamawiającym

Zakup i montaż urządzeń sanitarnych Umywalka z armaturą, i szafką
Sedes typu Geberit
kabina prysznicowa z baterią i brodzikiem

Zakup i montaż lamp typu led 6 sztuk
Malowanie pomieszczenia Powierzchnia: 149,14 m2; farba zmywalna z atestem do pomieszczeń 

użyteczności publicznej;  kolor  do uzgodnienia z Zamawiającym
Demontaż zabudowy przy WC 1 szt
Zakup i montaż drzwi z ościeżnicą 1 kpl wymiar:90 cm kolor i wzór do uzgodnienia z Zamawiającym
Wykonanie nadproża Wykonanie nadproża l-19 w celu poszerzenia otworu – 3 mb

Adaptacja  pomieszczenia   Nr 2
Demontaż istniejących  urządzeń Demontaż miski ustępowej ze spłuczką i umywalki

Demontaż drzwi i ościeżnicy – 2 szt.
Zakup i ułożenie płytek ceramicznych na 
ścianach

Powierzchnia: 28,6 m2; w cenę wliczony koszt płytek, kleju i fugi; rozmiar i 
kolor płytek do uzgodnienia z Zamawiającym

Zakup i ułożenie płytek typu gres na 
podłodze

Powierzchnia: 3,68 m2; w cenę wliczony koszt płytek, kleju i fugi; rozmiar i 
kolor płytek do uzgodnienia z Zamawiającym

Montaż nadproża i poszerzenie otworu 
drzwiowego

6,70 mb

Wykonanie podejścia wod-kan Podejście pod zlewozmywak w aneksie kuchennym
Wykonanie podejścia elektrycznego Podejście pod płytę kuchenną i lodówkę 230V
Wymiana lamp Wymiana lamp jarzeniowych na led – 8 szt.;  kolor i wzór do uzgodnienia z 

Zamawiającym
Malowanie ścian Powierzchnia: 129,09 m2; farba zmywalna z atestem do pomieszczeń 

użyteczności publicznej; kolor do uzgodnienia z Zamawiającym
Montaż białej armatury Montaż umywalki i baterii -kpl 1 -  wzór do uzgodnienia z Zamawiającym

Montaż miski ustępowej typu Geberit
Montaż drzwi d-100 1 kpl – kolor i wzór do uzgodnienia z Zamawiającym 
Udrożnienie wentylacji 1 kpl
Pomiary elektryczne 1 kpl.

2.2.  Wszystkie prace mają być wykonane z materiałów zapewnionych przez  Wykonawcę.  Wykonawca
zobowiązany  jest  do  doprowadzenia  pomieszczeń  do  stanu  umożliwiającego  funkcjonowanie  Klubu
Seniora.
2.3.  Wszystkie prace służące przystosowaniu pomieszczeń na potrzeby Klubu Seniora przeprowadzone
zostaną  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  i  normami,  przepisami  techniczno-budowlanymi  oraz
przepisami bhp, SANEPID, p.poż.,

3. Termin realizacji zamówienia:

           Od dnia podpisania umowy do 15.07.2021 r.

4. Opis kryteriów i sposobu oceny oferty: 
4.1. Zamawiający ma prawo odrzucić ofertę, jeżeli: 
a) jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania, 
b) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
(wykluczenie  dotyczy  sytuacji,  gdy  Wykonawca  nie  spełni  warunków  udziału  w  postępowaniu,
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określonych w pkt.  8f  – zostaje on wówczas wykluczony z postępowania a jego ofertę uznaje się za
odrzuconą),
c) cena oferty przekracza wartość wynikającą z budżetu projektu,
d) oferta została złożona po terminie.

4.2. Kryterium wyboru oferty:

cena całkowita brutto oferty – 100 pkt. 
Punktacja wyliczana będzie według następującego wzoru P1 – 100 pkt.: 
Cmin P1= ----------------- x 100 Co gdzie:
Cmin - najniższa cena brutto Co - cena badanej oferty 

 5. Sposób przygotowania oferty:
Oferta powinna być sporządzona czytelnie w języku polskim,
Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym wraz z załącznikiem nr 1 do oferty 
i załącznikiem nr 2 wykazem zrealizowanych usług.

6. Miejsce i termin złożenia oferty:

    Oferty można składać do dnia 07 maja 2021 r. do godz. 10.00 w następujący sposób:

a) drogą  elektroniczną  (skan  wymaganych  dokumentów)  na  adres  e-mail:  
ostrobramska@ostrobramska.pl;

b) drogą pocztową/osobiście na adres: Bractwo Matki Bożej Miłosierdzia, ul. Wileńska 34, 26-110 
Skarżysko-Kamienna.

7. Osoba do kontaktu w przedmiotowej sprawie:

1.  Osobą  odpowiedzialną  za  realizację  Rozeznania  rynku  jest:  Wanda  Garbala,  adres  e-mail:
garbalaw@interia.pl.
2.  Pytania  dotyczące  niniejszego  Rozeznania  Wykonawcy  zobowiązani  są  kierować  wyłącznie  
w formie pisemnej na adres e-mail:  ostrobramska@ostrobramska.pl.
3. Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje, pytania itp. Zamawiający 
i Wykonawca zobowiązują się przekazywać pisemnie.

8. Postanowienia końcowe:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
a).  odwołania  niniejszego  rozeznania  rynku,  unieważnienia  go  w  całości  lub  w  części  
        w każdym czasie,
b).  zamknięcia rozeznania rynku bez dokonania wyboru oferty,
c).   zmiany terminów wyznaczonych w niniejszym rozeznaniu,
d).  żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od wykonawców dotyczących złożonej oferty,
e).   wyłącznej interpretacji zapisów rozeznania,
f).  Wykonawcy  ubiegający  się  o  zamówienie  muszą  posiadać  niezbędną  wiedzę  
i doświadczenie do wykonania zamówienia, w szczególności muszą:
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 być Podmiotem Ekonomii Społecznej,
 posiadać  zarejestrowaną  działalność  gospodarczą  w  zakresie  robót  remontowo-  budowlanych,
dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 posiadać  doświadczenie  w  realizacjach  usług  remontowo-budowlanych
i przystosowawczych o wartości min. 40 000,00 zł (min. 1 usługa) - w okresie ostatnich dwóch lat przed
upływem terminu składania ofert, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie)
Na  potwierdzenie  należy  załączyć  wykaz  zrealizowanych  usług  remontowo-budowlanych  wraz  z
informacją kiedy i dla kogo te usługi były realizowane oraz jaka była ich wartość finansowa (zgodnie z
załącznikiem nr 2 do OFERTY).

Skarżysko-Kamienna, dn. 28.04.2021 r.  

Załączniki:
1) Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
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Załącznik nr 1 do Rozeznania Rynku nr 1/2/2021/PES
 

….……………………………
Dane/pieczątka Wykonawcy                                                                                                                                          

..............................
data

Formularz ofertowy

Odpowiadając na Rozeznanie Rynku Nr 1/2/2021/PES dotyczące zamówienia

Przystosowanie  pomieszczeń  w  części  parterowej  budynku  przy  ul.  Wileńskiej  34
w Skarżysku-Kamiennej do potrzeb prowadzenia Klubu Seniora w ramach realizowanego projektu pn.
„Klub Seniora Nadzieja”

składam/-y ofertę  następującej treści:

 Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę netto............................................................zł.

      Obowiązujący podatek VAT    .......%   .............................................................................zł.

      Cena brutto ......................................................................................................................zł.
      
      Słownie: .................................................................................................................................…………...

c) Oświadczam/y, iż (proszę o zaznaczenie jednej z trzech poniższych możliwości):⎕ podmiot,  który  reprezentuję  nie  spełnia  aspektów  społecznych,  określonych  
          w KRYTERIUM b)⎕       podmiot, który reprezentuję posiada status podmiotu ekonomii społecznej⎕    podmiot,  który  reprezentuję  nie  posiada  statusu  podmiotu  ekonomii  społecznej,  jednakże  w  celu

spełnienia aspektów społecznych (KRYTERIUM b) deklaruję zaangażowanie do realizacji zamówienia min. jedną
osobę należącą do jednej z grup która będzie należała do co najmniej jednej z poniższych grup:

 osoba  z  niepełnosprawnościami  posiadająca  orzeczenie  o  niepełnosprawności  (wg  Ustawy  z  dnia
27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) 

 osoba bezrobotna w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy

 osoba o której mowa w przepisach o zatrudnieniu socjalnym w rozumieniu ustawy z dnia 13 czerwca 2003
r. o zatrudnieniu socjalnym

Jednocześnie oświadczam, iż:
1. Potwierdzam, że zamówienie zostanie zrealizowane w terminie.
2. Przyjmuję/-emy  do  realizacji  postawione  przez  zamawiającego  w  rozeznaniu  rynku  nr  1/2/2021/PES

warunki.
3. Oświadczam/-y, że firma jest płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym
 

             NIP…………………………………………….. / nie dotyczy*
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4. W przypadku przyznania nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie  
            wskazanym przez Zamawiającego.

5. Wyrażam  zgodę  na  przeprowadzenie  wszelkich  badań  mających  na  celu  sprawdzenie  oświadczeń,  
             dokumentów i przedłożonych informacji Zamawiającemu. 

6. Załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert.
7. Wobec  podmiotu,  który  reprezentuję  nie  wszczęto  postępowania  upadłościowego,  ani  nie  ogłoszono  

             upadłości.
8. Podmiot który reprezentuję znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej niezakłóconą 

             realizację zamówienia.

……………………………………………………………..
(czytelny podpis osoby/osób upoważnionej/-ych do reprezentowania Wykonawcy i pieczęć)

Załączniki:
Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,
Załącznik nr 2 do Formularza ofertowego: Wykaz zrealizowanych usług

*Właściwe zaznaczyć

     

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

                                                                                      (podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela
Wykonawcy)
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Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
Adaptacja  pomieszczenia     Nr 1 Cena brutto

Skucie płytek ściennych ceramicznych Powierzchnia: 17,3 m2

Skucie płytek podłogowych ceramicznych Powierzchnia: 4,2 m2

Dostosowanie instalacji elektrycznej 10 punktów

Demontaż i przeróbka otworów drzwiowych 1 szt

Przeróbka podejść sanitarnych (2 łazienki) Przeróbka podejść sanitarnych pod przybory: 
umywalka (2), sedes ze spłuczką (2), prysznic (1)

Zakup i ułożenie płytek ceramicznych na 
ścianach

Powierzchnia: 26,4 m2; w cenę wliczony koszt 
płytek, kleju i fugi; rozmiar i kolor płytek do 
uzgodnienia z Zamawiającym

Zakup i ułożenie płytek typu gres na 
podłodze

4,2m2; w cenę wliczony  koszt płytek, kleju i fugi; 
rozmiar i kolor płytek do uzgodnienia z 
Zamawiającym

Zakup i montaż urządzeń sanitarnych Umywalka z armaturą, i szafką

Sedes typu Geberit

kabina prysznicowa z baterią i brodzikiem

Zakup i montaż lamp typu led 6 sztuk

Malowanie pomieszczenia Powierzchnia: 149,14 m2; farba zmywalna z 
atestem do pomieszczeń użyteczności 
publicznej;  kolor  do uzgodnienia z 
Zamawiającym

Demontaż zabudowy przy WC 1 szt

Zakup i montaż drzwi z ościeżnicą 1 kpl wymiar:90 cm kolor i wzór do uzgodnienia z
Zamawiającym

Wykonanie nadproża Wykonanie nadproża l-19 w celu poszerzenia 
otworu – 3 mb

Adaptacja  pomieszczenia   Nr 2 Cena  brutto

Demontaż istniejących  urządzeń Demontaż miski ustępowej ze spłuczką i 
umywalki
Demontaż drzwi i ościeżnicy – 2 szt.

Zakup i ułożenie płytek ceramicznych na 
ścianach

Powierzchnia: 28,6 m2; w cenę wliczony koszt 
płytek, kleju i fugi; rozmiar i kolor płytek do 
uzgodnienia z Zamawiającym

Zakup i ułożenie płytek typu gres na 
podłodze

Powierzchnia: 3,68 m2; w cenę wliczony koszt 
płytek, kleju i fugi; rozmiar i kolor płytek do 
uzgodnienia z Zamawiającym

Montaż nadproża i poszerzenie otworu 
drzwiowego

6,70 mb

Wykonanie podejścia wod-kan Podejście pod zlewozmywak w aneksie 
kuchennym
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Wykonanie podejścia elektrycznego Podejście pod płytę kuchenną i lodówkę 230V

Wymiana lamp Wymiana lamp jarzeniowych na led – 8 szt.;  
kolor i wzór do uzgodnienia z Zamawiającym

Malowanie ścian Powierzchnia: 129,09 m2; farba zmywalna z 
atestem do pomieszczeń użyteczności 
publicznej; kolor do uzgodnienia z 
Zamawiającym

Montaż białej armatury Montaż umywalki i baterii -kpl 1 -  wzór do 
uzgodnienia z Zamawiającym
Montaż miski ustępowej typu Geberit

Montaż drzwi d-100 1 kpl – kolor i wzór do uzgodnienia z 
Zamawiającym 

Udrożnienie wentylacji 1 kpl

Pomiary elektryczne 1 kpl.

 …………………………….............................................................
                                                                                      (podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela

Wykonawcy)
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Załącznik nr 2 do OFERTY

……………………………………………………
nazwa/ imię i nazwisko Wykonawcy

……………………………………………………
adres

WYKAZ ZREALIZOWANYCH USŁUG

L.p. Zleceniodawca (pełna nazwa, adres 
i telefon)

Data realizacji usługi wraz z 
informacją dotyczącą pełnego 
zakresu robót remontowo-
budowlanych (wskazać co 
konkretnie zostało wykonane)

Wartość usługi

 …………………………….............................................................
                                                                            (podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Projekt nr RPSW.09.02.01-26-0012/20 realizowany w ramach RPO WŚ 2014-2020 na podstawie umowy zawartej 
z Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego

9
Biuro Projektu:

Bractwo Matki Bożej Miłosierdzia
ul. Wileńska 34, 26-110 Skarżysko-Kamienna 

Tel.: 781280306
e-mail: garbalaw@interia.pl

mailto:garbalaw@interia.pl

