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ZAPYTANIE CENOWE 
z dnia 23-10-2018 r. 

 
  
 
Fundacja Ośrodek Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Niesamodzielnych zaprasza do złożenia 
WYCENY na wykonanie przedmiotu niniejszego zapytania.  
Zgodnie z obowiązującymi Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 
Spójności na lata 2014-2020 przedmiotowe zapytanie cenowe ma na celu potwierdzenie, że dana 
usługa zostanie wykonana po cenie nie wyższej niż cena rynkowa. 
 
 
1. ZAPYTUJĄCY 
 

 
Zapytujący: 

Nazwa Fundacja Ośrodek Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i 
Niesamodzielnych 

Forma prawna fundacje 

Numer REGON 302322158 

Numer NIP 777-322-94-41 

 
Dane teleadresowe Zapytującego: 

Adres do korespondencji ul. Cienista 3, 60-587 Poznań 

E-mail info@owonin.pl 

Tel. +48 575 656 862 

Godziny pracy  7:00-14:00 

Osoba do kontaktu 
(przedstawiciel Zamawiającego) 

Justyna Ziomek 

 
 
2. OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA  
 
2.1 Przedmiot zapytania – informacje podstawowe: 
 

Opis Projektu Przedmiot zapytania ma zostać wykonany w ramach i w celu  
realizacji projektu „Chcę, więc mogę- wsparcie osób 
niesamodzielnych i niepełnosprawnych z gminy wiejskiej 
Chodzież”, dofinansowanego ze źródeł programu WRPO na 
lata 2014-2020, Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne 
Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne - projekty 
konkursowe.  

Zwięzłe określenie przedmiotu 
zapytania 

Przedmiotem zapytania jest dostosowanie/modernizacja 
mieszkania wspomaganego w projekcie „Chcę, więc mogę – 
wsparcie osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych z gminy 
wiejskiej Chodzież”. 



 

 
 

 

2 

 

 
 
2.2 Szczegółowy opis przedmiotu zapytania: 
 

2.2.1  
Dostosowanie/modernizacja mieszkania wspomaganego 
Przedmiotem zapytania jest dostosowanie/modernizacja oraz wyposażenie lokalu 
mieszkalnego w celu utworzenia mieszkania wspomaganego, położonego w Pietronkach 
4/7, 64-800 Chodzież o pow. 32,94 metrów kwadratowych , składający się z 2 pokoi, kuchni, 
łazienki i korytarza. 
 
Zakres zapytania obejmuje prace adaptacyjne: 

1. Zatopienie siatki zbrojeniowej, wzmocnienie sufitu. 
2. Skrobanie ścian i sufitów, położenie nowej nawierzchni, szpachlowanie. 
3. Malowanie sufitów  i ścian wraz z materiałem. 
4. Wyrównanie i wzmocnienie podłóg wraz z materiałami. 
5. Położenie wykładzin wraz z materiałem. 
6. Zakup i wymiana drzwi zewnętrznych. 
7. Drzwi wewnętrzne, poszerzenie otworów.  
8. Prace rozbiórkowe, wywóz gruzu. 
9. Przygotowanie podłoża, zakup i montaż płytek w kuchni i łazience. 
10. Montaż ściany k/g z materiałem. 
11. Wykonanie instalacji elektrycznej wraz z materiałem. 
12. Remont łazienki – wyburzenie ścianek, skucie ścian, wyrównanie powierzchni wraz 

z materiałami. 
13. Przeróbki hydrauliczne wraz z materiałem. 
14. Wyposażenie łazienki – prysznic, umywalka, toaleta, baterie. 

 
Szczegółowa specyfikacja prac adaptacyjnych podana jest w Załączniku nr 1 do 
niniejszego zapytania cenowego, którym jest przedmiar przedmiotu zapytania – 
dokument pomocniczy do wyceny przedmiotu zapytania. 
Załącznik nr 1 stanowi jednocześnie formularz wyceny niniejszego zapytania. 
 

 
 
 

 
3. Wymagania wobec Wykonawcy: 

 

3.1  
Wykonawca powinien posiadać uprawnienia i zasoby niezbędne do niezakłóconej realizacji 
przedmiotu zamówienia, w szczególności  niezbędne środki techniczno-organizacyjne, 
niezbędne doświadczenie, kwalifikacje, kompetencje oraz potencjał osobowy i finansowy. 

 

3.2 Osoba wykonująca usługi powinna spełniać następujące warunki: 
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1. Powinna posiadać uprawnienia i zasoby niezbędne do niezakłóconej realizacji 
przedmiotu zapytania, w szczególności  niezbędne środki techniczno-
organizacyjne, niezbędne doświadczenie, kwalifikacje oraz potencjał osobowy i 
finansowy. 

2. Powinna posiadać doświadczenie w realizacji podobnych usług – w okresie 3 lat 
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy – w tym okresie, zrealizował co najmniej dwa zamówienia każde 
polegająca na: remoncie lub modernizacji pomieszczeń. 

 
Termin realizacji: 60 dni  od dnia podpisania umowy  
 

3.4.4 W zapytaniu cenowym nie mogą brać udziału:  

 Wykonawcy, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, tj. nie posiadają 
uprawnień do wykonywania określonej działalności, nie posiadają niezbędnej wiedzy i 
doświadczeń, bądź znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej mogącej budzić 
poważne wątpliwości co do możliwości prawidłowego wykonania zamówienia. 

 

3.4.5 Wynagrodzenie 
 Za wykonanie przedmiotu zapytania Zamawiający zapłaci wynagrodzenie ryczałtowe 

brutto.  

Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót objętych 
zapytaniem. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu 
zapytania nie może być podstawą do zmiany wynagrodzenia ryczałtowego. 

 
 
 
 
 
4. ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE  
 
Odpowiedź na niniejsze zapytanie uprzejmie prosimy przesyłać do Fundacji Ośrodek Wsparcia Osób 
Niepełnosprawnych i Niesamodzielnych  drogą elektroniczną na adres e-mail Zapytującego lub składać 
osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera do siedziby Fundacji Ośrodek Wsparcia Osób 
Niepełnosprawnych i Niesamodzielnych, do dnia 29 października 2018 r.  
 
Wyceny można złożyć na załączonym przedmiarze. W razie wątpliwości co do treści zapytania prosimy  
kontaktować się z ww. osobą do kontaktu. Celem przeprowadzenia zapytania cenowego w ramach 
procedury rozeznania rynku jest ustalenie ceny rynkowej przedmiotu wyceny. 
 
Załączniki: 
Przedmiar przedmiotu zapytania/Formularz wyceny – załącznik 1 
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Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO w przypadku zbierania danych osobowych 
bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z prowadzonym 
postępowaniem 
 
 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, 
że:  

• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i 
Niesamodzielnych, ul. Kminkowa 182e, 62-064 Plewiska; 

• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z procedurą rozeznania rynku dot. Zapytanie o cenę "Usługa rehabilitacyjna" z dn. 20-06-
2018 r. 

• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

• posiada Pani/Pan: 

• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ; 

• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO *;   

• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

• nie przysługuje Pani/Panu: 

• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

• 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. c RODO.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


