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Tel. 91 3280873, Fax: 91 3282186
kontakt@zosmiedzyzdroje.pl
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Zapytanie ofertowe
Remont widowni wraz z trybunami znajdującymi się na Stadionie Miejskim w Międzyzdrojach przy ulicy
Gryfa Pomorskiego 61b.

I.

ZAMAWIAJĄCY
Zakład Ochrony Środowiska
ul. Nowomyśliwska 86, 72-500 Międzyzdroje
NIP: 855-000-42-08

II.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zapytania jest remont widowni wraz z trybunami znajdującymi się na terenie Stadionu Miejskiego
w Międzyzdrojach przy ulicy Gryfa Pomorskiego 61b w technologii żywic epoksydowych. Remont widowni wraz
z trybunami obejmuje:
•
•
•
•

•

•

•

•

Demontaż balustrad z podłoża betonowego – 11,0 mb.
Demontaż siedzisk – 105 sztuk,
Usunięcie istniejących obróbek blacharskich, usunięcie powłok przez skucie, szlifowanie i frezowanie
oraz zmycie podłoża, utylizacja powstałych nieczystości pozostaje w zakresie Zamawiającego – 100 m2.
Uzupełnienie ubytków podłoża i reprofilacja wszystkich poziomych powierzchni trybun i schodów w
celu ustalenia właściwego spadku dla tych powierzchni czyli ok. 1,5%, poprzez nałożenie
specjalistycznego epoksydowego mostka szczepnego np. firmy STO-StoPox IHS PK lub innego
producenta równoważnego (tylko pod warunkiem, że istniejące podłoże będzie spełniać minimalne
warunki nośności podłoża zawarte w karcie technicznej produktu StoPox IHS PK ≥ 1,5 MPa, w przypadku
braku nośności podłoża będzie konieczna dodatkowa warstwa impregnująco-wzmacniająca beton,
poprzez nałożenie epoksydowego impregnatu StoPox BI*) na który będzie ułożona warstwa spadkowa
betonu polimerowego w zakresie koniecznym dla jego właściwej reprofilacji za pomocą StoCrete TG 104
- 100,0 m2.
Usunięcie mleczka cementowego, zagruntowanie specjalistycznym gruntem epoksydowym, który może
być stosowany na świeży beton np. firmy STO -StoPox 452 EP, który ponadto stanowi również warstwę
pielęgnacyjną dla warstwy spadkowej – 100,0 m2.
Montaż nowych obróbek blacharskich wykonanych z stali nierdzewnej grubości 1,5 mm za pomocą
specjalistycznego kleju epoksydowego np. producenta STO-StoPox SK 41- 16,0 mb lub innego
producenta równoważnego.
Montaż kątowników wykonanych z stali nierdzewnej grub. 1,5 mm na stopniach schodów za pomocą
specjalistycznego kleju epoksydowego np. producenta STO-StoPox SK 41.-42,0 mb lub innego
producenta równoważnego.
Montaż taśmy uszczelniająco-zbrojącej np. firmy STO-StoDivers V310 lub innego producenta, wzdłuż
wszystkich obróbek blacharskich poprzez jej ułożenie i przesączenie za pomocą specjalistycznej żywicy
uszczelniająco-klejącej StoPox EZ 535, a także wywinięcie jej na powierzchnie pionowe cokolików ścian
wys. ok. 8 cm -158,0 mb.
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•

•
•

•
•

•

Warstwa egalizacyjna w celu wyrównania powierzchni poziomych i pionowych wykonana np. z
materiału firmy STO - StoPox 452 z dodatkiem piasku 0,1-0,3mm lub też specjalnego zagęszczacza
tiksotropowego StoDivers ST lub innego producenta – 100,0 m2.
Nałożenie gruntu epoksydowego firmy STO -StoPox 452 EP cało powierzchniowo - zasyp na świeżo
kruszywem frakcji 0,8-1,2 mm lub innego producenta – 100,0 m2.
Wykonanie warstwy konstrukcyjnej izolacjo-nawierzchni poprzez nałożenie firmy STO-StoPox TepMulti
Top i zasypanie na świeżo kruszywem frakcji 0,8-1,2mm (wymagana antypoślizgowość dla powierzchni
zewnętrznych - R11) lub innego producenta równoważnego – 100,0 m2.
Warstwa dosączająca np. firmy STO- StoPox DV 100 wg. Ral do uzgodnienia z Inwestorem lub innego
producenta równoważnego – 100,0 m2.
Montaż balustrad – w podłożu betonowym wraz z uszczelnieniem za pomocą produktu np. firmy STOStoPox IHS PK lub innego producenta równoważnego. Osadzenie kołków lub śrub w przygotowanym
otworze , wypełnionym ww. materiałem – 11,0 mb.
Montaż siedzisk na trybunach wraz z uszczelnieniem metodą jw. dla balustrad – 105,0 sztuk.

Uwaga:









III.

Dopuszcza się zastosowanie technologii i materiałów innych niż przyjęte w zapytaniu, specyfikacji,
przedmiarze o takich samych lub wyższych parametrach technicznych
W trakcie realizacji remontu trybun należy stosować materiały i wyroby posiadające obowiązujące
świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub, jeśli są przedmiotem Norm
Państwowych, zaświadczenie producenta potwierdzające ich zgodność z postanowieniami
odpowiednich norm.
Zamawiający zastrzega, że wykonanie przedmiotu zamówienia powinno nastąpić najpóźniej do dnia
27.12.2017 r.. Odbiór przedmiotu zapytania przez Zamawiającego nastąpi na podstawie protokołu
odbioru prac budowlanych.
Zamawiający zastrzega, że powierzchnie wyszczególnione w zapytaniu ofertowym są powierzchniami
orientacyjnymi i mogą ulec nieznacznej zmianie. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie zadania
będzie ryczałtowe i nie podlega zmianie bez względu na zakres wykonanych prac.
Wykonawca winien wykazać posiadanie odpowiedniej wiedzy i doświadczenia w podobnych pracach
budowlanych.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonywania prac budowlano – remontowych do 27.12.2017 r..

IV.

OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.
Oferta musi być:
 opatrzona pieczątką firmową,
 posiadać datę sporządzenia,
 zawierać adres lub siedzibę wykonawcy, numer telefonu, numer NIP,
 okres rękojmi,
 okres gwarancji,
 wykaz prac potwierdzających posiadanie wiedzy i doświadczenia,
 zawierać wypełniony formularz ofertowy według załączonego wzoru,
 być podpisana czytelnie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z zasadami
reprezentacji wskazanymi w odpowiednim rejestrze bądź pełnomocnika (pełnomocnictwo należy
dołączyć do oferty).

V.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
Odpowiedź na w/w zapytanie należy składać na Formularzach ofertowych, stanowiących załącznik nr 1 do
niniejszego zapytania uwzględniając warunki opisane powyżej w terminie do dnia 10.11.2017 r. na adres e-mail:
kontakt@zosmiedzyzdroje.pl, faksem na nr 91 328 21 86 lub pocztą tradycyjną, na adres:
Zakład Ochrony Środowiska
ul. Nowomyśliwska 86, 72-500 Międzyzdroje
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VI.

OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:
 Wartość brutto zamówienia – 60 pkt.,
 Okres rękojmi – 20 pkt.,
 Okres gwarancji – 20 pkt.,
 Posiadanie wiedzy i doświadczenia przez Wykonawcę.
W wypadku gdy dwaj wykonawcy lub więcej złożą ofertę o takiej samej cenie, Wykonawcy Ci zostaną wezwani
do złożenia ofert dodatkowych.
Jeżeli każda ze złożonych ofert w kryterium wartości zamówienia będzie przekraczać środki finansowe
zamawiającego (zapewnione w planie finansowym), Zamawiający wezwie Wykonawców do złożenia ofert
dodatkowych lub wezwie w celu przeprowadzenia negocjacji.
Opis warunków oceny ofert:
1) Warunek wartości brutto zamówienia – 60 pkt.
W kryterium wartość brutto zamówienia, kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty według
następującego wzoru:
najniższa cena ofertowa brutto
𝑊𝑎𝑟𝑡𝑜ść 𝑧𝑎𝑚ó𝑤𝑖𝑒𝑛𝑖𝑎 =
× 60% × 100 𝑝𝑘𝑡
cena badanej oferty brutto
2) Okres rękojmi – 20 pkt.
W kryterium okres rękojmi, oferta może uzyskać maksymalnie 20 pkt. Najwyższą liczbę punktów tj. 20 pkt.,
otrzyma oferta zawierająca najdłuższy okres rękojmi, pozostali odpowiednio mnie, zgodnie z poniższym
opisem:
a) Okres rękojmi 12 miesięcy:
1 pkt.
b) Okres rękojmi 13-24 miesięcy:
10 pkt.
c) Okres rękojmi 25 miesięcy i więcej:
20 pkt.
1. Zamawiający wymaga minimum 12 miesięcznego okresu rękojmi na wykonane prace budowlane remontowe,
2. W przypadku braku wpisania w ofercie okresu rękojmi lub wpisania mniej niż 12 miesięcy, oferta
otrzyma 0 pkt.,
3. Otrzymanie 0 punktów w niniejszym pod kryterium, będzie równoznaczne z odrzuceniem oferty.
3) Okres gwarancji – 20 pkt.
W kryterium okres gwarancji, oferta może uzyskać maksymalnie 20 pkt. Najwyższą liczbę punktów tj. 20 pkt.,
otrzyma oferta zawierająca najdłuższy okres gwarancji, pozostali odpowiednio mnie, zgodnie z poniższym
opisem:
d) Okres gwarancji 12 miesięcy:
1 pkt.
e) Okres gwarancji 13-24 miesięcy:
10 pkt.
f) Okres gwarancji 25 miesięcy i więcej:
20 pkt.
4. Zamawiający wymaga minimum 12 miesięcznego okresu gwarancji na wykonane prace budowlane remontowe,
5. W przypadku braku wpisania w ofercie okresu gwarancji lub wpisania mniej niż 12 miesięcy, oferta
otrzyma 0 pkt.,
6. Otrzymanie 0 punktów w niniejszym pod kryterium, będzie równoznaczne z odrzuceniem oferty.
4) Posiadanie wiedzy i doświadczenia przez Wykonawcę - spełnia/nie spełnia.
W celu uznania przez Zamawiającego spełnienia warunku posiadania odpowiedniej wiedzy i doświadczenia
do przeprowadzenia prac budowlano – remontowych przez Wykonawcę, Wykonawca winien wskazać w
formularzu ofertowym, że w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał, a w przypadku świadczenia okresowych lub ciągłych
wykonuje, z należytą starannością, prac budowlano – remontowych o podobnym charakterze o łącznej
wartości minimum 100 000,00 zł brutto (słownie: sto tysięcy zł 00/100 brutto). Wartość, rodzaj i należyte
wykonanie dostaw winny być potwierdzone odpowiednim dokumentem.
Niespełnienie przez Wykonawcę warunku posiadania wiedzy i doświadczenia, będzie równoznaczne
z odrzuceniem oferty.

VII.

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem faksu, poczty
elektronicznej lub poczty tradycyjnej.
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VIII.

DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela
Krzysztof Grądz tel. 607 570 511 kgradz@zosmiedzyzdroje.pl.
Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania do złożenia zamówienia lub zawarcia umowy.
Oferta winna być trwale spięta, strony ponumerowane i podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do
reprezentowania firmy.

IX.
1.

ZAŁĄCZNIKI
Wzór formularza ofertowego na wykonanie prac budowlanych.
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załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
ZOS.331.9.2017.KG
Miejscowość…………………………….., data………………………….
Nazwa Wykonawcy

…………………………………..

Adres Wykonawcy

…………………………………..

Nr NIP

…………………………………..

Telefon

…………………………………..

Fax

…………………………………..

Formularz ofertowy
Nawiązując do zapytania ofertowego na roboty budowlane w ramach zadania pn. „Remont widowni
wraz z trybunami znajdującymi się na Stadionie Miejskim w Międzyzdrojach przy ulicy Gryfa Pomorskiego 61b”:
oświadczam że:
1) zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego na niniejsze zadanie,
2) posiadam niezbędną wierze, umiejętności i doświadczenie oraz gwarantuje wykonanie niniejszego zadania
zgodnie z treścią zaproszenia do złożonej oferty oraz ze sztuka budowlaną,
3) znajduję się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej oraz dysponuje odpowiednim potencjałem
technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zadania,
4) oferuję wykonanie całości ww. zadania za ryczałtowe wynagrodzenie brutto …………………………………….. zł,
(słownie ……………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………
złotych), w tym podatek VAT ……………………… zł, (słownie: ……………………………………………………………… złotych),
5) powyższa cena zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi Wykonawca w przypadku wyboru najniższej oferty,
6) oferuję ……………. miesięczną rękojmię na wykonane pracę remontowo – budowlane.
7) oferuję ……………. miesięczną gwarancję od dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia na wykonane
przez nas roboty budowlane oraz gwarancję producenta na wszystkie zastosowane materiały.
8) zapoznałem się ze wzorem umowy wraz z załącznikami i nie wnoszę zastrzeżeń do ich treści. W przypadku
wyboru mojej oferty zobowiązuje się do zawarcia umowy na ustalonych tam warunkach, w miejscu i terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego.
9) oświadczam, że uważam się za związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc od upływu terminu
składania ofert.
Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za kontakty z Zamawiającym ze strony Wykonawcy:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(Imię i nazwisko, tel. kontakty, adres e-mail)

W celu wykazania, że posiadam wiedzę i doświadczenie, oświadczam, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem
terminu składania ofert wykonałem między innymi:
Przedmiot umowy
L.p.

(należy podać zakres prac
budowlanych)

Termin realizacji
Wartość
rozpoczęcia

Nazwa i adres odbiorcy
robót budowlanych

zakończenia

1.
2.
3.
5

4.
Oświadczam, że zadanie wykonam samodzielnie*/przy pomocy podwykonawców, którym powierzymy
wykonanie części zapytania ………………………………………………………………………………………………………………………………….
(zakres robót)

……………………………………

……………………………………

(data, miejscowość)

(podpis i pieczątka Wykonawcy)

*niepotrzebne skreślić
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