Pszczyna, dnia 05.11.2019 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie z siedzibą przy ul. Górnośląskiej 7,
43-200 Pszczyna, zaprasza do składania ofert na remont pomieszczeń sanitarnych w siedzibie
KPPSP w Pszczynie.
I. Informacje ogólne:
Niniejsze zapytanie ze względu na jego wartość nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004
r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.). Zamówienie o wartości
poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 tej ustawy.
II. Nazwa i adres Zamawiającego:
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie, ul. Górnośląskiej 7, 43-200
Pszczyna. Dni i godziny pracy Zamawiającego: poniedziałek - piątek (dni robocze) w godz.
730-1530
III. Przedmiot zapytania:
Przedmiotem zapytania jest remont dwóch pomieszczeń sanitarnych usytuowanych na
parterze oraz I piętrze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie przy
ul. Górnośląskiej 7, 43-200 Pszczyna. Realizacja prac w systemie dwuzadaniowym.
IV. Osoby uprawnione do kontaktu:
Damian Wala, kierownik sekcji kwatermistrzowsko technicznej, kontakt: tel. 32 4493707,
668479607, email: kwatermistrz@pszczyna.kppsp.gov.pl
V. Termin realizacji:
Zakończenie wszelkich prac w terminie 1 miesiąca od dnia podpisania umowy, nie później
niż do dnia 15 grudnia 2019 roku.
VI. Termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia: 12 listopada 2019 roku godzina 1000 w siedzibie
Zamawiającego lub na wskazane w punkcie IV adresy poczty elektronicznej.
Oferty złożone po terminie nie będą uwzględnione w postępowaniu.
VII. Opis przedmiotu Zamówienia:
Prace należy wykonać w systemie dwuzadaniowym - zadanie 1 pomieszczenie na parterze,
zadanie 2 pomieszczenie na 1 piętrze budynku
1. prace rozbiórkowe łącznie w obydwu pomieszczeniach:
a) wyburzenie 3 ścianek działowych, wymiana okładzin ściennych (skucie istniejących
oraz montaż nowych płytek), wymiana posadzek (skucie istniejących posadzek, wykonanie
izolacji przeciwwilgociowej i cieplnej, wylewki oraz ułożenie nowych płytek podłogowych),
usunięcie 2 umywalek, 3 muszli ustępowych, 3 pisuarów, rozbiórka/przebudowa instalacji
sanitarnych i elektrycznych, usunięcie dwoje drzwi z ościeżnicą, wywóz odpadów
porozbiórkowych (po stronie Wykonawcy).
2. Montaż nowej instalacji sanitarnej wraz z zastosowaniem zaworów, montaż miski ustępowej
kompakt 2 szt., umywalki z baterią umywalkową 2 szt., pisuarów - 3 szt. (dostarcza wykonawca
w uzgodnieniu w zamawiającym).
3. Montaż drobnego wyposażenia - lustra, uchwyty na papier toaletowy i mydło w płynie suszarki
do rąk ( dostarcza wykonawca w uzgodnieniu z zamawiającym).
4. Wykonanie wentylacyjnej mechanicznej zintegrowanej z włącznikiem oświetlenia.
5. Po demontażu ścianek działowych należy zastosować ścianki z płyt kartonowo-gipsowych

6.
7.
8.
9.

z wykończeniem (okładzina z płytek ceramicznych) lub system ścianek kabinowych z materiału
odpornego na zawilgocenie; oddzielenie wyposażone w drzwi wewnętrzne (ostateczny rodzaj
zastosowanego rozwiązania po uzgodnieniu z zamawiającym).
Odnowienie sufitu poprzez konserwację istniejących profili i wymianę płyt sufitu odwieszanego lub
całkowitą wymianę istniejącej konstrukcji (w uzgodnieniu z zamawiającym).
Przygotowanie ścian, ułożenie płytek ceramicznych na ścianach, wykończenie wykonania (fugi,
zakończenia itp.) (kolor i rodzaj płytek po uzgodnieniu z zamawiającym).
Wyrównanie podłoża i wykonanie posadzki (rodzaj kolor i wymiar płytek po uzgodnieniu
z zamawiającym).
Montaż 2 szt. drzwi wejściowych (dostarczonych przez zamawiającego) do pomieszczeń z
ościeżnicą.

Wykonawca powinien posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować odpowiednim
potencjałem technicznym i kadrowym do wykonania usługi remontu pomieszczeń sanitarnych.
Wskazane jest wykonanie wizji lokalnej przed złożeniem oferty.
VIII. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
a. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryteriami: Cena 100 %
b. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta o najniższej cenie całości zamówienia.
c. Całość usług objęta zostanie umową, której wzór określa załącznik nr 2 do zapytania
ofertowego.
IX. Sposób przygotowania oferty:
a. Złożona oferta powinna zawierać wypełniony formularz ofertowo-cenowy stanowiący
załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
b. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania
Wykonawcy
c. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
d. Poprawki lub zmiany w ofercie, powinny być parafowane własnoręcznie przez osobę
podpisująca ofertę.
X. Istotne postanowienia umowne:
Na wykonanie zamówienia zostanie przedstawiona do podpisania umowa określająca:
przedmiot umowy, termin realizacji, zobowiązania zamawiającego, zobowiązania
wykonawcy, warunki płatności, odpowiedzialność odszkodowawcza i kary umowne, warunki
odstąpienia. Wzór umowy z istotnymi postanowieniami stanowi załącznik znajdujący się na
stronie BIP wraz z ogłoszeniem.
XI. Warunki udziału w postepowaniu:
a. Zamawiający rozpatruje wyłącznie oferty obejmujące całość zamówienia (zadanie 1 i zadanie
2)
b. Udzielenie 2-letniej gwarancji, o której mowa w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego.
c. Wykonawca musi posiadać zarejestrowaną działalność gospodarczą obejmującą zakresem
wykonywanie usług budowlanych.
XII. Pozostałe postanowienia:
a. Zawiadomienie o wyborze oferty nie stanowi przyjęcia oferty.

b. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

odwołania postępowania,

unieważnienia go w całości lub części w każdym czasie,

zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty,

zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu,

żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od wykonawców na każdym etapie
postępowania,

prowadzenia negocjacji z wybranymi Wykonawcami.

Zamawiający informuje, że z uwagi na finansowanie zamówienia ze środków
publicznych wszelkie informacje przekazane przez Wykonawców są jawne. Nie
ujawnia się jedynie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w
terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał,
dlaczego zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę prawnie chronioną. Wykonawca
nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień
publicznych.

Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich
składania;

Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także
informacje dotyczące ceny.
c. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z któregokolwiek uprawnienia wskazanego
w pkt b) wykonawcom nie przysługuje żadne roszczenie z tytułu udziału w postępowaniu.
XIII. Klauzula informacyjna:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia 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 (RODO), informuję, że:
1. Administratorem przetwarzającym Państwa dane osobowe jest: Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie (43 - 200 Pszczyna, ul. Górnośląska 7, tel. 32 4493700
fax. 32 4493722 e-mail: straz1221@pszczyna.kppsp.gov.pl
2. W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie wyznaczony został
Inspektor Ochrony Danych: Daniel Hermyt (tel. 601501988, email: iod@katowice.kwpsp.gov.pl).
3. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest przeprowadzenie postępowania w trybie
zapytania ofertowego i zawarcie umowy oraz rozliczenia finansowo-księgowe. Dane osobowe
będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia 2016/679 w zw. z art. 4 pkt
8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Podanie danych osobowych
jest niezbędne do zawarcia umowy. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami
określającymi zasady postępowania z materiałem archiwalnym oraz dokumentacją niearchiwalną
w archiwach zakładowych organów zespolonej administracji rządowej w województwie. Państwa
dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom na podstawie obowiązujących
przepisów prawa, a także zawartych umów powierzenia danych obejmujących m.in. świadczenie
usług prawnych oraz dostawę usług IT.
4. Dane osobowe podlegają przeglądowi, nie rzadziej niż co 5 lat od dnia ich uzyskania, a także są
przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z ustawy
oraz przepisów kancelaryjnych.
5. Przysługuje Pani/Panu prawo do:



żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych
Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail:
kancelaria@uodo.gov.pl) jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy
RODO.
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe. Przetwarzanie
podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
8. W Komendzie Powiatowej PSP w Pszczynie prowadzony jest monitoring obiektu, niektórych
pojazdów służbowych oraz służbowej poczty elektronicznej.

