Katowice, dnia 25.02.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE
dotyczące zamówienia o wartości szacunkowej wyrażonej w złotych nie przekraczającej
równowartości 30 000 euro, zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Publicznych
przez Miejski Dom Kultury „Bogucice-Zawodzie” w Katowicach (zgodnie z art. 4 pkt 8
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r, poz.
1579 ze zm.))
I. ZAMAWIAJĄCY
Miejski Dom Kultury Bogucice – Zawodzie
Markiefki 44

w Katowicach,

40-213 Katowice, ul.

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Wykonanie prac remontowych w obiektach Miejskiego Domu Kultury „Bogucice –
Zawodzie” przy ul. Marcinkowskiego 13A i Markiefki 44A w Katowicach.
Zamawiający podzielił zakres prac na następujące zadania:
1. Wykonanie doraźnych napraw elementów więźby dachowej – Dział „Zawodzie, ul.
Marcinkowskiego 13A:
1) Czyszczenie elementów drewnianych z farby wapiennej – około 750m2.
2) Impregnacja drewna preparatem Dendrodex (lub równoważnym), 3-krotna – około
750m2.
3) Wzmocnienie krokwi deskami impregnowanymi o grubości 32mm, obustronnie,
montaż na pręty gwintowane – 48mb.
4) Wzmocnienie konstrukcji dachu płytkami stalowymi 240x100mm – 480szt.
Poddasze nad salą widowiskową nie posiada podłogi, należy wykonać tymczasowy
podest do wykonania prac i zabezpieczyć podwieszony sufit przed zanieczyszczeniem
impregnatem.
2. Naprawa i modernizacja części pokrycia dachowego, montaż daszków zabezpieczających
tylną fasadę oraz bok budynku – Dział „Bogucice”, ul. Markiefki 44A:
1) Oczyszczenie powierzchni dachu – około 370m2.
2) Pokrycie dachów 1 warstwa papy termozgrzewalnej – około 370m2.
3) Wymiana wsporników instalacji odgromowej – 36szt.
4) Wymiana przewodów instalacji odgromowej – około 320mb.
5) Obróbki blacharskie wokół kominków wentylacyjnych – 2szt.
6) Wykonanie i montaż daszku z poliwęglanu o powierzchni około 4m2, nad drzwiami
ewakuacyjnymi na bocznej fasadzie budynku – 2szt.
7) Wykonanie i montaż daszku z poliwęglanu o powierzchni około 6m2 na tylnej
fasadzie budynku wraz z konstrukcją wsporczą.
3. Naprawa tynków i uszczelnienie schodów ewakuacyjnych (przód budynku) – Dział
„Bogucice”, ul. Markiefki 44A:

Skucie tynków zewnętrznych – około 36m2.
Uszczelnienie połączeń stopni granitowych – około 50mb.
Uszczelnienie połączeń poręczy z tynkiem – 10szt.
Odtworzenie tynków zewnętrznych z użyciem siatki powlekanej, z odtworzeniem
struktury i barwy istniejącej elewacji – około 36m2.
5) Naprawa i malowanie tynków na betonowych elementach konstrukcji schodów –
około 46m2.
1)
2)
3)
4)

Zamawiający nie dopuszcza do składania ofert cząstkowych, zawierających część zakresu
prac.
Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na wykonane prace na okres 5 lat.
III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Zamawiający okresla następujące terminy realizacji poszczególnych zadań:
1. Wykonanie doraźnych napraw elementów więźby dachowej – Dział „Zawodzie, ul.
Marcinkowskiego 13A:
do 18.04.2019.
2. Naprawa i modernizacja części pokrycia dachowego, montaż daszków zabezpieczających
tylną fasadę oraz bok budynku – Dział „Bogucice”, ul. Markiefki 44A:
do 14.06.2019.
3. Naprawa tynków i uszczelnienie schodów ewakuacyjnych (przód budynku) – Dział
„Bogucice”, ul. Markiefki 44A:
do 14.06.2019.
Wykonawca może zaproponować skrócenie terminu realizacji.
IV. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZŁOŻENIA OFERTY
1. Ofertę należy sporządzić na formularzu oferty wraz z załącznikami lub według takiego
samego schematu.
2. Oferta powinna zawierać wykaz osób dedykowanych do wykonania zadania wraz z ich
doświadczeniem i wykaz doświadczenia dla kierownika budowy posiadającego
uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w
zakresie kierowania robotami budowlanymi – bez ograniczeń – w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej zgodnie z ustawą Prawo budowlane przygotowany na
załączniku nr 1 do formularza oferty,
3. Oferta powinna zawierać potwierdzenie (referencje) przynajmniej dwóch należycie
wykonanych prac z zakresu remontowo-budowlanego w okresie nie dłuższym niż 3 lata.
4. Do oferty należy dołączyć polisę OC prowadzonej działalności na sumę gwarancyjną
minimum 100 000zł wraz z dowodem opłacenia składki. Polisa musi być ważna
przynajmniej do 30.06.2019
5. Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania
Wykonawcy (w przypadku pełnomocnictwa należy załączyć potwierdzoną za zgodność z
oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego pełnomocnictwo).
6. Do oferty należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru albo informację
o prowadzonej działalności gospodarczej lub CEIDG.
W przypadku, gdy Wykonawca nie przedłoży wraz z ofertą ww. dokumentów lub dokumenty
załączone nie będą potwierdzały spełnienia postanowionego warunku, zostanie on wezwany do
ich uzupełnienia pod rygorem wykluczenia z prowadzonego postępowania.

Ofertę należy opisać: Wykonanie prac remontowych w obiektach Miejskiego Domu Kultury
„Bogucice – Zawodzie” przy ul. Marcinkowskiego 13A i Markiefki 44A w Katowicach.
Ofertę należy złożyć w jeden z następujących sposobów:
 osobiście w siedzibie Zamawiającego tj. w sekretaracie Miejskiego Domu Kultury
Bogucice – Zawodzie, ul. Markiefki 44a, 40-213 Katowice
 za pośrednictwem poczty na adres Zamawiającego: Miejski Dom Kultury Bogucice
– Zawodzie, ul. Markiefki 44a, 40-213 Katowice
w terminie: nie później niż do dnia 14.03.2019 do godziny 14:00 (obowiązuje data i
godzina wpływu oferty do MDK)
V. KRYTERIA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, zamawiający będzie się kierował następującymi
kryteriami:
a) cena ofertowa – 100 pkt
2. Każdy z Wykonawców otrzyma odpowiednią liczbę punktów, wyliczoną w następujący
sposób: cena ofertowa - wg następującego wzoru: I P = N/B x A
gdzie poszczególne litery oznaczają:
I P – ilość punktów,
N – cena ofertowa najniższa spośród wszystkich rozpatrywanych i nieodrzuconych ofert,
B – cena ofertowa oferty badanej (przeliczanej),
A – waga danego kryterium wyrażona w punktach - 100 pkt
VI. WYMAGANIA
DOTYCZĄCE
ZDOLNOŚCI
POTENCJAŁU OSOBOWEGO WYKONAWCY

EKONOMICZNEJ

ORAZ

1. Wykonawca musi dysponować co najmniej 3 osobami zdolnymi do wykonywania
zamówienia tj. posiadającymi doświadczenie przy realizacji co najmniej jednej roboty
budowlanej w obiekcie użyteczności publicznej (zgodnie z załącznikiem nr 1 do
formularza oferty) oraz wykazać, że dysponuje kierownikiem budowy posiadającym
uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w
zakresie kierowania robotami budowlanymi – bez ograniczeń – w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej zgodnie z ustawą Prawo budowlane, będącym czynnym
członkiem samorządu zawodowego. Ponadto kierownik budowy ma obowiązek posiadać
doświadczenie zawodowe zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowegoz dnia 27 lipca 2011 r. (Dz. U. 165 poz. 987) w zakresie
kierowania robotami budowlanymi.
2. Wykonawca oprócz w/w wykazu osób dedykowanych do wykonania zadania załącza
uprawnienia dla kierownika budowy.
3. Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co
najmniej 2 usługi remontowo-budowlane w obiektach użyteczności publicznej.
Wykonane prace należy wyszczególnić na załączniku nr 1 do formularza oferty i
załączyć referencje.
4. Wykonawca musi być ubezpieczony w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Wykonawca przedkłada polisę OC na żądaną
sumę gwarancyjną w wysokości minimum 100 000 PLN wraz z dowodem opłacenia
składki. Polisa musi być ważna przynajmniej do 30.06.2019.

Jednocześnie informuję, że Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od udzielenia
powyższego zamówienia bez podania przyczyn i bez zwrotu kosztów przygotowania i złożenia
oferty.
Załączniki:
Załącznik 1 – Formularz oferty wraz z załącznikami.
Załącznik 2 – Wzór umowy.
VII. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Ze względu na wejście w życie 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 swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) Zamawiający informuje Oferenta, że Miejski Dom
Kultury „Bogucice-Zawodzie” Katowice (40-213) ul. Markiefki 44a, jest Administratorem
danych osobowych Oferenta i przetwarza je w sposób bezpieczny oraz zgodny z prawem.
Dane będą przetwarzane w celu realizacji procedury zamówień publicznych związanych z
realizacją prac opisanych w p II. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do
realizacji powyższego celu.
Oferent ma prawo do:
1. Na mocy artykułu 7 pkt 3. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. z póź. zm. do wycofania zgody na przetwarzanie
danych osobowych,
2. na podstawie art. 13 pkt. 2, ppkt b) dostępu do treści swoich danych osobowych, oraz do
ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, oraz do przenoszenia swoich danych,
3. na podstawie art. 13 pkt. 2 ppkt. d) do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
Administrator nie będzie przekazywał Danych osobowych osobom trzecim, chyba że powyższe
wynika z mocy obowiązujących przepisów prawa.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można się skontaktować za
pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznej iodo@mdkbogucice-zawodzie.pl

Załącznik nr 4 do Regulaminu
zamówień do 30.000 euro

………………, dnia ……………..
Znak sprawy ……………………….
FORMULARZ OFERTY
1. Nazwa i adres Wykonawcy
Nazwa

……………………………………………………………

Adres

………………………………..…………………………..

NIP

……………………………………………………………

2. Oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia: Wykonanie prac remontowych w
obiektach Miejskiego Domu Kultury „Bogucice – Zawodzie” przy ul. Marcinkowskiego
13A i Markiefki 44A w Katowicach w tym:
Lp.
1

2

3

Opis
Wykonanie doraźnych napraw
elementów więźby dachowej –
Dział „Zawodzie, ul.
Marcinkowskiego 13A
Naprawa i modernizacja części
pokrycia dachowego, montaż
daszków zabezpieczających
tylną fasadę oraz bok budynku
– Dział „Bogucice”, ul.
Markiefki 44A,
Naprawa tynków i
uszczelnienie schodów
ewakuacyjnych (przód
budynku) – Dział „Bogucice”,
ul. Markiefki 44A.
RAZEM:

Wartość zł brutto
……………………(w tym ____% podatku VAT)
Słownie: ………………….……….…………………
…………………… (w tym ____% podatku VAT)
Słownie: ………………….……….…………………

…………………… (w tym ____% podatku VAT)
Słownie: ………………….……….…………………
…………………… (w tym ____% podatku VAT)
Słownie: ………………….……….…………………

1) Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do
niego zastrzeżeń.
2) Oświadczam, że spełniam warunki określone przez Zamawiającego.
3) Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącego integralną część oferty
są:
 Wykaz osób i wykonanych prac z zakresu remontowo-budowlanego (załącznik nr
1 do formularza oferty)
 Wypis z właściwego rejestru lub informacja o prowadzonej działalności
gospodarczej
 Polisa OC wraz z dowodem opłacenia składki
 Potwierdzone za zgodność z oryginałem pełnomocnictwo do reprezentowania
firmy (o ile zachodzi taka potrzeba)

..........................................., dnia .....................

......................................................................
Podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej
do reprezentowania Oferenta

Załącznik Nr 1 do formularza oferty
……………………..
Pieczęć Wykonawcy
WYKAZ OSÓB KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU
ZAMÓWIENIA I WYKAZ WYKONANYCH PRAC Z ZAKRESU REMONTOWOBUDOWLANEGO
Składając ofertę na: Wykonanie prac remontowych w obiektach Miejskiego Domu Kultury
„Bogucice – Zawodzie” przy ul. Marcinkowskiego 13A i Markiefki 44A w Katowicach
przedkładam poniższy wykaz, dla celów potwierdzenia spełniania warunku udziału w
postępowaniu, dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

Lp.

Imię i nazwisko
(funkcja)

Kwalifikacje
zawodowe
Zakres
i doświadczenie osób wykonywanych
skierowanych przez prac przez osoby
Wykonawcę do
skierowane przez
realizacji
Wykonawcę do
zamówienia, w tym
realizacji
dla kierownika
zamówienia
budowy

Stosunek
prawny łączący
wykonawcę z
osobami
realizującymi
zamówienie

1

2

3

4

nr uprawnień
……………………….
…………………… Doświadczenie
…………………… zgodnie z
postawionym
warunkiem udziału w
postępowaniu:
Kierownik budowy

……………………
……………………
Jednocześnie oświadczam/y, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
posiadają uprawnienia wymagane odpowiednimi przepisami prawa.

Składając ofertę na: Wykonanie prac remontowych w obiektach Miejskiego Domu Kultury
„Bogucice – Zawodzie” przy ul. Marcinkowskiego 13A i Markiefki 44A w Katowicach
przedkładam poniższy wykaz, dla celów potwierdzenia spełniania warunku udziału w
postępowaniu, dotyczącego doświadczenia prac remontowo-budowlanych w obiektach
publicznych.

Lp.

Nazwa instytucji

Zakres wykonywanych robót
remontowo-budowlanych

Okres realizacji

1

2

3

Do wykazu należy załączyć potwierdzenie należytego wykonania w formie referencji

..........................................., dnia .....................

......................................................................
Podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej
do reprezentowania Oferenta

