
 
 

Projekt dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   

w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” 

 

Znak sprawy: 199/pw/20                     Gdańsk, dnia 28 października 2020 r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Nr 1/PSONI/WTZ/2020 

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną koło  

w Gdańsku 

 zaprasza do składania ofert w zakresie: 

Wymiana stolarki okiennej w budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej  

przy ul. Tysiąclecia 13 A w Gdańsku 

 

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego 

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną koło 

w Gdańsku, ul. Jagiellońska 11, 80-371 Gdańsk, www.psoni.gda.pl  

Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 

Sławomir Świeczkowski, tel. 516-900-008, e-mail: slawomir.swieczkowski@psoni.gda.pl 

 

II. Informacje o Projekcie, w ramach którego udzielane jest zamówienie 

Zamówienie udzielane jest w ramach projektu pn. „Remont Warsztatu Terapii Zajęciowej – 

wymiana stolarki”. Projekt dofinansowany jest ze środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach: „Programu wyrównywania różnic między 

regionami III”. 

 

III. Tryb postępowania o udzielenie zamówienia 

Zamówienie udzielane jest w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z obowiązującym  

u Zamawiającego Regulaminem udzielania zamówień publicznych na dostawy, usługi  

i roboty budowlane ze środków publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 

wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.  

Do postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.). 

 

IV. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksową usługę w postaci demontażu starych okien 

oraz montażu nowych okien w ilości 30 sztuk wraz z wymianą parapetów zewnętrznych,  

w jednopiętrowym budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej, zlokalizowanym w Gdańsku przy 

ul. Tysiąclecia 13A. 

http://www.psoni.gda.pl/
mailto:slawomir.swieczkowski@psoni.gda.pl
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V. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

1. Demontaż obecnych 30 okien drewnianych tzw.: „szwedki” o wąskich ramach 

(część okien zlokalizowana na parterze budynku, pozostała część zlokalizowana 

na I piętrze budynku – z łatwym dostępem, bez konieczności montowania 

rusztowań) 

2. Dostawa i montaż 30 okien zgodnie z poniższymi parametrami: 

a) 13 szt. okien o wym. ok. 1100 x 1900 mm (od dołu witryna ok.400 mm 

szklona szkłem matowym i od góry witryna ok. 400 mm szklona szkłem 

bezbarwnym, środkowa część skrzydło UR) 

b) 10 szt. okien o wym. ok. 1100 x 1500 (od góry witryna ok. 400 mm a na dole 

skrzydło UR) 

c) 1 szt. okno o wym. ok. 900 x 1500 (od góry witryna ok. 400 mm a na dole 

skrzydło UR) 

d) 4 szt. okien o wym. ok. 1150 x 500 (skrzydło tylko uchylane) 

e) 1 szt. drzwi balkonowe  o wym. ok. 900 x 2200 mm ( z przewiązką na wys. ok. 

800 mm – w dolnej części szklenie matowe) 

f) 1 szt. drzwi PCV z niskim progiem i klamką dwustronną + wkładka  o wym. 

ok. 1050 x 2100 mm ( z przewiązka na wys. ok. 800 mm – w dolnej części 

panel PCV) + witryna 1050/ 400 mm  

g) kolor okien biały 

h) wartość współczynnika U okien mniejsza niż lub równa 1,1 

i) okna należy wyposażyć w nawietrzniki  - ręcznie sterowane 

j) profile okienne klasy “A” 

k) wszystkie okna – pakiety szklane 3 szybowe 

3. Wymiana 30 parapetów zewnętrznych na stalowe o gł. 200 mm (wewnętrzne 

pozostają istniejące) 

4. Prace montażowe : demontaż starych okien, montaż nowych na kotwy i piankę 

montażową, naprawa tynków bez malowania i gładzi szpachlowych, wywóz  

i utylizacja starych okien  

 

VI. Termin i miejsce realizacji zamówienia 

1. Termin realizacji zamówienia: do 17 grudnia 2020r. 

2. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: siedziba Warsztatu terapii Zajęciowej,  

ul. Tysiąclecia 13A Gdańsk.  
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VII.    Kryterium oceny ofert 

1. Oferta zostanie wybrana w oparciu o kryterium ceny w zł brutto za dostawę 

przedmiotu zamówienia: cena – 100 %. 

Punkty zostaną przyznane w oparciu o poniższy wzór: 

                                     Najniższa cena z ofert podlegających ocenie                       

             Cena badana =     …………………………………………………………………… x  waga 100 

                                                Cena oferty badanej 

2. W przypadku, gdy oferowana cena przekroczy kwotę jaką Zamawiający zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo do 

podjęcia negocjacji z Wykonawcą, którego oferta jest najkorzystniejsza oraz prawo do 

odstąpienia od wyboru oferty Wykonawcy, w wypadku nieuzyskania porozumienia 

w toku prowadzonych negocjacji. 

3. Jeżeli nie można będzie wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostały 

złożone oferty  o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy 

złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert 

dodatkowych. 

4. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż 

zaoferowane z złożonych pierwotnie ofertach. 

 

VIII. Warunki udziału w postępowaniu. 

Do udziału w postępowaniu uprawnieni są Wykonawcy, którzy:  

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności, czynności. 

2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem 

technicznymi i osobowym gwarantującymi zdolność do wykonania usługi. 

3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającym wykonanie usługi. 

 

IX. Wymaganie stawiane Wykonawcy. 

1. Wykonawca odpowiedzialny jest za całokształt realizacji zamówienia, w tym za 

przebieg i terminowe wykonanie przedmiotu zamówienia w okresie obowiązywania 

umowy. 

2. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu niezbędne dokumenty 

gwarancyjne najpóźniej w dniu odbioru przedmiotu zamówienia.  

4. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnej naprawy lub 

wymiany wadliwego przedmiotu zamówienia (lub jego części) na nowy wolny od 

wad. 

5. Wykonawca zapewni maksymalny czas rozpoczęcia usuwania wad/awarii w okresie 

gwarancji nie przekraczającym 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia przez 

Zamawiającego na wskazany przez Wykonawcę adres e-mail. 
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6. Wykonawca powinien dysponować serwisem umożliwiającym dokonywanie 

nieodpłatnych przeglądów/napraw w okresie obowiązywania gwarancji (serwis 

producenta lub serwis wskazany przez Wykonawcę)  

7. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz 

obejmować wszystkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu realizacji przedmiotu 

zamówienia w sposób należyty oraz zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, 

obowiązującymi normami scharakteryzowanymi dla przedmiotu zamówienia,   w tym 

w szczególności: koszt dostawy do Zamawiającego, koszty realizacji poszczególnych 

robót, zastosowanych towarów, podatek VAT. 

8. Płatność za dostarczony przedmiot zamówienia nastąpi przelewem na rachunek 

bankowy Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego 

prawidłowo wystawionej faktury VAT/rachunku, po zrealizowania odbioru 

przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń.  

 

X. Wykluczenie 

1. W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone 

podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. 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 przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy 

a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 

1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; 

3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika; 

4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub 

powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, 

opieki lub kurateli. 

2. Zamawiający stwierdzi, czy Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na 

podstawie złożonego oświadczenia (wzór oświadczenia stanowi załącznik do 

niniejszego zapytania ofertowego). 

Oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia. 
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XI. Odrzucenie ofert 

 

1. Zamawiający odrzuci oferty w przypadku gdy: 

1) treść oferty nie odpowiada treści zapytania ofertowego; 

2) złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 

3) zawiera rażąco niską cenę lub koszt, co zostało poprzedzone wcześniejszymi 

wyjaśnieniami Wykonawcy złożonymi na wezwanie Zamawiającego (rażąco 

niska cena – cena oferty niższa o 30% od wartości zamówienia i/lub średniej 

arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert); 

4) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu; 

5) zawiera błędy w obliczeniu ceny; 

6) Wykonawca nie złożył w wymaganym terminie wyjaśnień dotyczących treści 

złożonej oferty; 

7) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

 

XII. Opis sposobu przygotowania oferty 

1. Oferta powinna zostać sporządzona czytelnie, w języku polskim, na formularzu 

ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania, zgodnie z opisem 

przedmiotu zamówienia. 

2. Oferta powinna być podpisana przez osobę/osoby uprawnioną do reprezentowania 

firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami 

ustawowymi lub udzielonym pełnomocnictwem. Stosowne pełnomocnictwo należy 

złożyć wraz z ofertą w oryginale lub potwierdzone notarialnie za zgodność 

z oryginałem. 

3. Wszelkie zmiany, poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone 

podpisem osoby/osób podpisującej ofertę. 

 

XIII. Termin składania ofert 

1. Oferty należy składać za pośrednictwem operatora pocztowego, kuriera, osobiście 

w Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną koło 

w Gdańsku, ul. Jagiellońska 11, 80-371 Gdańsk, I piętro, sekretariat – pok. 101, 

w terminie do dnia 13 listopada 2020r. (data wpływu) do godziny 12.00  

2. Przy przesyłce pocztowej termin musi być na tyle wyprzedzający, by dotrzymana 

została powyższa data i godzina – data stempla pocztowego nie będzie brana pod 

uwagę. 

3. Oferty złożone po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane. 

4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją 

ofertę. 
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XIV. Informacje dodatkowe 

1. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 

2. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 

3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

4. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych 

polskich (PLN). Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawienia w treści przesłanej oferty 

oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych lub innych nie powodujących 

w istotny sposób zmiany treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym danego 

Wykonawcę. 

7. Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub 

uzupełnienia treści niniejszego zapytania ofertowego. Jeżeli zmiany będą mogły mieć 

wpływ na treść składanych ofert, zamawiający przedłuży termin składania ofert.  

8. Z Wykonawcą, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa,  

w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 

9. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, 

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert. 

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie 

bez podania przyczyn, w szczególności w przypadku gdy koszt wykonania zadania 

podany przez Wykonawcę przekracza możliwości finansowe Zamawiającego. 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy 

2. Załącznik nr 2 i nr 3 – Klauzula informacyjna i oświadczenie RODO 

3. Załącznik nr 4 – Projekt umowy 

4. Załącznik nr 5 – Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań z Zamawiającym
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