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Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

4/ZP/2019/EF

ZAPYTANIE O F E R T O W E
W TRYBIE PROCEDURY
ROZEZNANIA R Y N K U

o wartości szacunkowej do 20.000,00 P L N netto

dla zamówienia pn.:

„Remont/ adaptacja mieszkania na potrzeby utworzenia mieszkania
chronionego"
w ramach realizacji Projektu pn.:
„Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przezywających problemy
opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - II edycja"
w ramach Osi priorytetowej VIII - Integracja społeczna Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości
usług zdrowotnych i społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego
na lata 2014-2020
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ZATWIERDZAM
Opole, dnia 19.02.2019 roku
Projekt Bliżej rodziny i dziecka-wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo- wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - II
edycja współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Opolskiego na lata 2014 -2020, Oś priorytetowa VIII- Integracja Społeczna
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ZAMAWIAJĄCY tj. Powiat Opolski - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu,
ul. Książąt Opolskich 27, 45-005 Opole, ogłasza postępowanie dla zamówienia pn.:
„Remont/ adaptacja mieszkania na potrzeby utworzenia mieszkania chronionego"
w ramach realizacji Projektu pn.: „Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin
przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - II
edycja''' w ramach Osi priorytetowej V I I I - Integracja społeczna Działanie 8.1 Dostęp do
wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, w związku z zaplanowaną realizacją zadania
pn.: „Indywidualne programy usamodzielnienia realizowane w mieszkaniu chronionym w
powiecie opolskim ziemskim" polegającego na zakupie lokalu mieszkalnego na terenie
Miasta Opola lub powiatu opolskiego ziemskiego oraz jego adaptacji/remoncie na potrzeby
utworzenia mieszkania chronionego dla 3 osób usamodzielnianych (3K lub 3M),
nieposiadających czasowo innych możliwości zamieszkania i znajdujących się w trudnej
sytuacji życiowej. Rodzaj i zakres wsparcia świadczonego w mieszkaniu oraz standaryzacja
będą zgodne z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2012
r. w sprawie mieszkań chronionych. Mieszkanie zostanie wyremontowane oraz
wyposażone w niezbędne meble, podstawowy sprzęt gospodarstwa domowego ( R T V ,
AGD) oraz inne akcesoria użytku domowego i komputery.

I.

OPIS P R Z E D M I O T U ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu/ adaptacji mieszkania o powierzchni
63,66 m , na potrzeby utworzenia mieszkania chronionego zlokalizowanego w Opolu przy ul.
Przylesie 8/16, składającego się z pokoju z aneksem kuchennym, dwóch sypialni, łazienki i
przedpokoju, które zostało nabyte przez Powiat Opolski w ramach projektu pn. ,Jłliżej rodziny
i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze
oraz
wsparcie pieczy zastępczej - II edycja" w ramach Osi priorytetowej V I I I - Integracja społeczna
Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.
2

Parametry mieszkania- łączna powierzchnia ścian i sufitów w każdym pomieszczeniu:
1. Pokój z aneksem kuchennym: 91,86 m
2. Pokój 1: 39,4 m

2

3. Pokój 2: 48,56 m
4. Łazienka: 6 m

2

2

2

5. Przedpokój: 9 m

2

W cenie zamówienia należy podać koszt:
1. Farby białej
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2. Farby kolor (do uzgodnienia po wyborze wykonawcy)
3. Gruntu
4. Masy szpachlowej
5. Włókna szklanego
6. Kleju do włókna
7. Usługi remontowej:
a) przygotowanie powierzchni pod malowanie;
b) pomalowanie dwukrotnie podanej powierzchni
sufitów w kolorze białym, powierzania ścianwykonawcy);
c) wykonanie wszystkich niezbędnych prac w celu
uprzątnięcie mieszkania, wywiezienie i utylizacja

farbami zmywalnymi (powierzania
kolor do uzgodnienia po wyborze
zakończenia całości zadania, w tym
odpadów.

Zamówienie musi być zrealizowane zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami Prawa
budowlanego, wszelkimi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia,
przepisami techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy budowlanej.
Wykonawcy zapewnia się możliwość udziału w wizji mieszkania objętego przedmiotem
zamówienia celem uzyskania wszelkich niezbędnych informacji do sporządzenia prawidłowej
wyceny, w tym ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności istotnych w trakcie realizacji
zamówienia, we wspólnie uzgodnionym z Zamawiającym terminie. Wizja przeprowadzana jest
na koszt własny Wykonawcy.
Dobór koloru farby
z Zamawiającym.

oraz

elementów

wyposażenia

będzie

wymagał

uzgodnienia

Kalkulacja Wykonawcy powinna uwzględniać wszelkie koszty, w tym koszty robocizny,
materiałów, elementów wyposażenia, a także usunięcia odpadów powstałych z prac
remontowych - do prawidłowego, zgodnego ze sztuką budowlaną, wykonania zamówienia.
I I . WYMAGANIA W O B E C W Y K O N A W C Y
Remont/adaptacja mieszkania powinien zostać wykonany przez osobę posiadającą uprawnienia
do wykonywania działalności i czynności objętych przedmiotem zamówienia, posiadającą
niezbędną wiedzę, doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponującą osobami
zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia
Wykonawca nie może być powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z
przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności
na:
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a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów
prawa lub nie został określony przez Instytucję Zarządzającą,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w
linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia łub powinowactwa drugiego stopnia w linii
bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

III.
SPOSÓB I T E R M I N Y R E A L I Z A C J I
Zamawiający wymaga, by zamówienie było wykonane w nieprzekraczalnym terminie do 14
dni od dnia przyjęcia od Zamawiającego zlecenia realizacji zamówienia przez Wykonawcę,
zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszym Zapytaniu ofertowym i na warunkach
przedstawionych w złożonej przez Wykonawcę wycenie.
IV.

INFORMACJE DODATKOWE

Zamawiający informuje, iż niniejsza procedura ma charakter tylko i wyłącznie informacyjny
i nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy na określonych warunkach wskazanych
w ofercie i z podmiotem, do którego niniejsze Zapytanie ofertowe zostało skierowane oraz nie
wywołuje żadnych innych skutków formalno-prawnych. Niniejsza procedura nie rodzi
roszczenia o zawarcie umowy.
V.

SPOSÓB I M I E J S C E ZŁOŻENIA O F E R T Y
1. Oferta winna zostać sporządzona zgodnie z niniejszym Zapytaniem ofertowym.
Wskazana w ofercie wycena winna być rzetelna i obejmować cały przedmiot
zamówienia, opisany w pkt. I niniejszego Zapytania ofertowego.
2. Składana oferta winna być sporządzona na Formularzu oferty wg wzoru stanowiącego
Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego. Formularz oferty winien zostać
podpisany przez osobę/y upoważnioną/e do składania oświadczeń woli w imieniu
Wykonawcy. W przypadku podpisania oferty przez osobę/y nie wymienioną/e w
dokumencie potwierdzającym uprawnienie do występowania w obrocie prawnym należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo.
3. Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę.
4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
5. Wykonawca powinien złożyć ofertę do dnia 26.02.2019r. godz. 15.30
w zamkniętym, zabezpieczonym przed otwarciem i nieprzezroczystym opakowaniu
(kopercie albo paczce):
a) za pośrednictwem poczty tradycyjnej/kuriera na adres Zamawiającego:
Powiat Opolski - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu
ul. Książąt Opolskich 27
45-005 Opole
b) oznakowanie oferty:
Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 4/ZP/2019/FE
„Remont/ adaptacja mieszkania na potrzeby utworzenia mieszkania
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chronionego" w ramach realizacji Projektu pn.: „Bliżej rodziny i dziecka wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze
oraz
wsparcie pieczy zastępczej - II edycja w ramach Osi priorytetowej VIII - Integracja
społeczna Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020"
VI.

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO skierowana do wykonawców ubiegających
się o udzielenie niniejszego zamówienia
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( U E )
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. U E L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO", Zamawiający
informuje, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Opolu, ul. Książąt Opolskich 27, 45-005 Opole;
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Pomocy
Rodzinie w Opolu, ul. Książąt Opolskich 27, 45-005 Opole jest Pan Krzysztof
Aleksanderek, kontakt: krzysztofalex@o2.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i b RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia nr referencyjny
nadany przez Zamawiającego: 3/ZP/2019/FE prowadzonym w trybie Rozeznania
rynku, zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 pn. zamówienia:
„Remont/ adaptacja mieszkania na potrzeby utworzenia mieszkania
chronionego" w ramach realizacji Projektu pn.: ,Jiliiej rodziny i dziecka - wsparcie
rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy
zastępczej - II edycja" w ramach Osi priorytetowej VIII - Integracja społeczna Działanie
8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 oraz Regulaminem
określającym zasady udzielania zamówień w ramach realizacji zadań z Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Województwa
Opolskiego
na
lata
2014-2020
współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o zawartą umowę
o dofinansowanie Projektu;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z zawartą umową
o dofinansowanie, tj. przez okres dwóch lat od dnia 31 grudnia następującego po
złożeniu do Komisji Europejskiej zestawienia wydatków, w którym ujęto ostateczne
wydatki dotyczące zakończonego Projektu;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolny,
aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości oceny
złożonej oferty w sprawie niniejszego zamówienia;
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7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w
sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych
osobowych ;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
wart. 18 ust. 2 RODO
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących
narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
jest art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO.
1

1

Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania w celu ochrony praw innej osobyfizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy
interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
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Załącznik 1
pieczątka Wykonawcy
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego
4/ZP//2019/EF
Zamawiający:
Powiat Opolski - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu
ul. Książąt Opolskich 27
45-005 Opole
FORMULARZ OFERTOWY / WYCENA
1.

W związku z postępowaniem dla zamówienia pn.: „Remont/ adaptacja mieszkania na potrzeby
utworzenia mieszkania chronionego" w ramach realizacji Projektu pn.: „Bliżej rodziny i dziecka wsparcie rodzin przezywających problemy opiekuńczo-wychowawcze
oraz wsparcie pieczy zastępczej II edycja" w ramach Osi priorytetowej V I I I - Integracja społeczna Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej
jakości usług zdrowotnych i społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Opolskiego na lata 2014-2020 składam ofertę (wycenę) o następującej treści:
Wyceniam wykonanie zamówienia w zakresie objętym Zapytaniem ofertowym w łącznej kwocie:
Kwota z podatkiem od towarów i usług:
} PLN
słownie: {
} PLN
w tym należny podatek od towarów i usług (23%): {
słownie: {

} PLN
} PLN

Wynagrodzenie bez podatku od towarów i usług: {
słownie: {

} PLN
} PLN

2.

Oświadczam, że zapoznałem się z Zapytaniem ofertowym i wskazywana przeze mnie wycena dotyczy
Opisu przedmiotu zamówienia wskazanego w pkt. I Zapytania ofertowego.

3.

Oświadczam, że oferuję wykonanie zamówienia bez zastrzeżeń i z zachowaniem należytej staranności,
zgodnie z wymaganiami i w zakresie oraz terminie określonym w Zapytaniu ofertowym i zobowiązuję
się do zachowania w poufności uzyskanych danych.
Oświadczam, że posiadam uprawnienia do wykonywania działalności i czynności objętych przedmiotem
Zapytania ofertowego, posiadam niezbędną wiedzę, doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także
dysponuję osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia wskazanego w pkt. I Zapytania
ofertowego.

4.

5.

2

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 R O D O wobec
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się
o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
3

data sporządzenia oferty

pieczątka i podpis wykonawcy

2

rozporządzenie 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. U E L 119 z 04.05.2016, str. 1).
3
W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie
stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa
(usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Projekt Bliżej rodziny i dziecka-wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo- wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - II
edycja współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Opolskiego na lata 2014 -2020, Oś priorytetowa VIII- Integracja Społeczna
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