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Zgierz, dn. 30.12.2013 r.
Zapytanie ofertowe
na dostawę materiałów budowlanych oraz
wykonanie prac dostosowujących Pracownię Konsumencką
do potrzeb realizacji projektu
W związku z realizacją - dla Zespołu Szkół Gastronomicznych w Łodzi, ul. Sienkiewicza
88 - projektu pn. „Współpraca z pracodawcami sukcesem szkoły i uczniów”, w ramach
Priorytetu IX, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego,
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego, Zamawiający (Wnioskodawca) zaprasza do składania ofert na zrealizowanie
niżej wymienionej dostawy oraz realizację usługi.
1. Zamawiający:
Doradztwo Unijne Zbigniew Banasiak
95 – 100 Zgierz
ul. Boya – Żeleńskiego 43a/7
Biuro projektu: ul. 3-go maja 5a, lok. nr 10
95– 100 Zgierz
2. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa materiałów budowalnych, elektrycznych
i dekoracyjnych oraz wykonanie prac dostosowujących Pracownię Konsumencką do potrzeb
realizacji projektu pn. „Współpraca z pracodawcami sukcesem szkoły i uczniów”.
Przedmiot zamówienia określony we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) w
kategoriach:
44000000-0; 44900000-9; 44920000-5; 44921000-2; 44921100-3; 44910000-2; 44911000-9;
44911200-1; 44300000-3; 44300000-3; 44330000-2; 44334000-0; 44333000-3; 44320000-9;
44321000-6; 44100000-1; 44170000-2; 44176000-4; 44174000-0; 44171000-9; 44110000-4;
44115000-9; 44115800-7; 44115810-0; 31000000-6; 31500000-1; 31520000-7; 38000000-5;
38600000-1; 38620000-7; 38622000-1; 44200000-2; 44210000-5; 44212000-9; 44212500-4;
44212510-7; 44220000-8; 44221000-5; 44221300-7; 44500000-5; 44530000-4; 44531000-1;
44800000-8; 44810000-1; 45000000-7; 45400000-1; 45450000-6; 45440000-3; 45442000-7;
45442100-8; 45442190-5; 45442180-2; 45420000-7; 45421000-4; 45421100-5; 45421130-4;
45421131-1; 45410000-4; 54300000-0; 45310000-3.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz ofertowo – cenowy
stanowiący Załącznik nr 1 do oferty.
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3. Istotne warunki zamówienia
Cena określona w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją
przedmiotu zamówienia (w tym koszty dostawy).
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia materiałów do Zespołu Szkół
Gastronomicznych w Łodzi (90 – 357 Łódź, ul. Sienkiewicza 88).
Rozliczenie transakcji będzie następować przelewem na konto wskazane na fakturze w
terminie do 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę.
Na zakupiony artykuł w poz. 17, dostawca powinien udzielić minimum 1 rocznej
gwarancji.
4. Dzielenie zamówienia
Dopuszcza się dzielenie zamówienia jedynie na poszczególne grupy asortymentowe:
materiały elektryczne, materiały budowlane, materiały dekoracyjne, wykonanie prac
dostosowujących (koszt robocizny).
5. Wykaz dokumentów
a) Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi Załącznik
nr 1
b) Do oferty należy załączyć:
 oświadczenie stanowiące Załącznik nr 2 niniejszego zapytania ofertowego.
6. Opis sposobu obliczenia ceny oferty
a) Wykonawca określi wynagrodzenie jako cenę netto/brutto za pojedyncze artykuły
wymienione w Załączniku nr 1 do niniejszego Zapytania.
b) Wartość cenową należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w PLN,
c) Cena musi obejmować całkowity koszt ponoszony przez zamawiającego (w tym koszt
dostawy).
7. Kryterium wykluczenia
Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty powiązane kapitałowo lub
osobowo z zamawiającym (beneficjentem). Szczegółowy zakres tych powiązań zawiera
Załącznik nr 2.
8. Kryteria oceny
Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający stosować będzie
wyłącznie kryterium ceny o wadze 100%.
a) Dla oceny punktowej ofert złożonych na każde z zadań zastosowany zostanie wzór:
W= (Cmin / C) * 100
gdzie W

– liczba punktów oferty badanej
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Cmin

- cena najtańszej oferty

C

- cena badanej oferty.

Punkty zostaną obliczone w zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku. O wyborze oferty
decyduje najwyższa liczba uzyskanych punktów.
9. Miejsce, sposób i termin składania ofert:
Ofertę należy przesłać lub dostarczyć na adres:
Doradztwo Unijne Zbigniew Banasiak
95 – 100 Zgierz, ul. 3-go Maja 5a, lok. nr 10,
bądź przesłać na adres mailowy: zbigniew.banasiak@dge.pl, w terminie do 15.01.2014 r.,
w godz.8-16.
Na etapie wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający może zażądać dodatkowych
informacji, wyjaśnień, uzupełnień.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania
przyczyny.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: (42) 716 26 23 lub 604 126 954.
Załączniki:
1. Formularz oferty wraz ze specyfikacją zamówienia
2. Oświadczenie o braku występowania powiązań
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Załącznik nr 1
OFERTA
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na dostawę materiałów budowlanych oraz
wykonanie prac dostosowujących Pracownię Konsumencką do potrzeb realizacji projektu pn.
„Współpraca z pracodawcami sukcesem szkoły i uczniów”, realizowanego w ramach Priorytetu
IX, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego,
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego, składam ofertę na realizację dostawy zgodnie z wymogami opisu przedmiotu
zamówienia zawartymi w formularzu ofertowo cenowym.
Wykonawca
1. Nazwa: …………………………………………………………………………………..
2. Adres: …………………………………………………………………………………...
3. Kod pocztowy: ………………………………………………………………………….
4. Miasto: …………………………………………………………………………………..
5. NIP: ……………………………………………………………………………………..

L.p.

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Formularz ofertowo - cenowy
Nazwa artykułu
Jedn.
Ilość Cena
miary
netto
Materiały elektryczne
Materiały
Lampy
szt.
35
oświetleniowe
Downlight
Taśma
LED mb.
30
RGB
Kinkiety
szt.
6
oświetleniowe
Kabel 2-żyłowy
mb
120
Sterowniki
szt.
1
Zasilacz LCD
szt.
1
Włączniki
szt
3
Gniazda
szt.
10
Materiały budowlane
Płyty karton-gips 2mts
szt.
35
Klej do marmuru
kg
20
Grunt
l
25
Łączniki krzyżowe
szt.
200
Narożniki do gipsu
mb
100
Folia malarska gruba 4x5
szt.
10
Taśma malarska gruba
szt.
20
Parapety marmur 0,9 m2
szt.
4
Lustro 2,5 m2
szt.
1
Klej do lustra
szt.
4

Stawka
VAT

Wartość
brutto
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17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24
25.
26.
27.
28.
29
30
31.
32.

Drzwi metalowe z szybą + klamka
+ zamek
Listwy przypodłogowe
Narożniki + łączniki do listw
Profil przyścienny
Profil główny
Łączniki
Wieszaki
Siatka wzmacniająca
Fizelina do łączeń płyt
Uniflot
Gips
Gładź finiszowa
Papier zabezpieczający
Worki na gruz
Papier ścierny
Drobne
Wkręty
materiały
metalu
budowlane
Pchełki
Kołki
Klej do siatki

szt.

1

mb
szt.
mb
mb
szt.
szt.
m2
rolka
kg
kg (szt.)

35
20
60
220
30
150
120
10
50
300
(15)
200
60
20
20
2000

kg
m2
szt.
szt.
do szt.

szt.
400
szt.
600
33.
kg
200
Materiały dekoracyjne
34. Karnisze podwójne metalowe
mb
16
35. Żabki do karnisza metalowe
szt.
160
36. Farby dekoracyjne odporne na l
40
ścieranie
37. Farba podkładowa
l
20
Materiały do wykonania tynku efektu makaron:
38. Grunt
kg/l
11
39. Podkład kwarcowy
kg
8
40. Warstwa strukturalna
kg
9
41. Warstwa dekoracyjna
kg
70
Prace dostosowujące (koszt robocizny)
42. Demontaż lamp sufitowych
szt.
15
43. Demontaż starych drzwi, montaż szt.
1
nowych i obróbka
44. Demontaż
starych
listew mb
32
przypodłogowych
i
montaż
nowych
45. Usunięcie starych farb
m2
100
46. Wyrównanie powierzchni pod m2
100
gipsowanie
47. Gruntowanie
ścian
pod m2
100
gipsowanie
48. Wykonanie gładzi gipsowej
m2
160
49. Wykonanie
nowego
sufitu m2
60
podwieszonego
Doradztwo Unijne Zbigniew Banasiak
ul. Boya Żeleńskiego 43a/7
95-100 Zgierz
tel. 42 716 26 23

5

Projekt nr WND-POKL.09.02.00-10-012/13, pn. ”Współpraca z pracodawcami sukcesem szkoły i uczniów”,
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

50.
51.
52.
53.
54.

55.
56.

Gruntowanie i malowanie ścian i
sufitów
Wykonanie tynku strukturalnego
(trawertyn)
Demontaż i montaż nowych
parapetów
Wykonanie instalacji elektrycznej
Montaż
Gniazdka
nowego
Włączniki
oświetlenia
Lampy
downlight
Taśma
LED
RGB
Instalacja
kinkietów
Prace zabezpieczające i prace
porządkowe
Przyklejenia lustra

m2

110

m2

50

mb

7

mb
szt.
szt.
szt.

150
10
3
35

mb

30

szt.

6

szt.

1

szt.

1

Wykonawca oświadcza, że:
1. Zapoznał się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosi do niego zastrzeżeń.
2. W razie wybrania oferty wykonawcy zobowiązuje się do realizacji zamówienia zgodnie
z warunkami określonymi w punkcie 2 zapytanie ofertowego, w miejscu i terminie
realizacji określonym przez zamawiającego.
3. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia i nie zalega z płatnością podatków do Urzędu Skarbowego oraz z opłatą
składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

……………………….
miejscowość

…………………………..
data
………….………………………
podpis osoby upoważnionej
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Załącznik nr 2
…………………………..
…………………………..
…………………………..
…………………………..

miejscowość i data

dane wykonawcy

Oświadczenie
Oświadczam, że nie pozostaję związany z zamawiającym (beneficjentem) lub osobami
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego (beneficjenta) lub
osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego (beneficjenta) czynności związanych z
przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo,
w szczególności poprzez:
 uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji,
 pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
 pozostawianie w związku małżeńskim, w stosunku do pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do
drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

…………….…………………
podpis osoby upoważnionej
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