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ZAPYTANIE CENOWE 
z dnia 01 - 07- 2019 r. 

 
  
 
Fundacja Ośrodek Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Niesamodzielnych jako Partner w projekcie 
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 – Biuro Projektu: 

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 Zapytującego) 

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 „Budzyń otwarty na osoby niesamodzielne i 
niepełnosprawne”, 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 remont lokalu przeznaczonego na 
mieszkanie wspomagane w formie wspieranej w Budzyniu w 
ramach projektu „Budzyń otwarty na osoby niesamodzielne i 
niepełnosprawne” 
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2.2 Szczegółowy opis przedmiotu zapytania: 
 

2.2.1  
Przedmiotem zapytania jest remont (dostosowanie/modernizacja) lokalu położonego przy 
ul. Chodzieskiej 1, 64-840 Budzyń o pow. 32,71 m2 w celu utworzenia mieszkania 
wspomaganego.  
Celem robót jest zmiana, poprzez prace adaptacyjne, lokalu usługowego na lokal mieszalny, 
który stanowić będzie mieszkanie wspomagane w formie wspieranej w projekcie „Budzyń 
otwarty na osoby niesamodzielne i niepełnosprawne” dofinansowanym ze źródeł programu 
WRPO na lata 2014-2020, Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie 7.2.2 
Usługi społeczne i zdrowotne. 
W mieszkaniu utworzone zostaną 2 miejsca dla osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym, tj. osób  niesamodzielnych i/lub niepełnosprawnych. 
Mieszkanie ma na celu zapewnienie pomocy w prowadzeniu samodzielnego życia i stanowi 
alternatywę dla pobytu w placówce zapewniającej całodobową opiekę. 
 
W budynku znajdują się pomieszczenia mieszkalne, pomieszczenia higienicznosanitarne 
oraz pomieszczenia techniczne w piwnicy. 
Niniejsze zapytanie obejmuje remont części pomieszczeń. 
 
Zakres robót przewidzianych do wykonania obejmuje w szczególności: 
Cześć I 
Roboty rozbiórkowe i budowlane 

− Demontaż i montaż stolarki okiennej i drzwiowej  

− Przymurowanie ścianek 

− Odbicie tynków 

− Wykonanie otworów na stolarkę drzwiową  

− Wykonanie nowych posadzek i podłóg  

− Wykonanie izolacji akustycznej ścianek działowych 

− Wykonanie podstawowych i ostatecznych robót malarskich 

− Roboty rozbiórkowe i remontowe podestu frontowego, dostosowanego do 
pochylni składanej przyściennej  

Część II 
Roboty elektryczne 

− Demontaż instalacji oraz urządzeń elektrycznych – oświetlenie i wlz 

− Instalacja elektryczna siły, oświetlenia i GW 

− Rozdzielnice 

− Pomiary elektryczne 
 
Zamówienie, na które składają się wyżej wyszczególnione prace, obejmuje również zakup 
materiałów i przedmiotów niezbędnych do ich ukończenia. 
 
Na wykonane roboty remontowe wymagane jest udzielenie minimum 36-miesięcznej 
gwarancji 
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Szczegółowa specyfikacja prac remontowych podana jest w dokumentacji projektowej 
stanowiącej Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania. 
 
Ponadto obowiązkiem Wykonawcy jest: 
a. wykonanie zabezpieczenia  i właściwego oznakowania miejsca robót przez cały okres 

realizacji przedmiotu zamówienia  
b. przestrzegania przepisów bhp i p.poż., 
c. dopuszczenia do wykonywania przedmiotu umowy wyłącznie osób posiadających 

odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepisów bhp i p.poż.   
d. utrzymania ładu i porządku w trakcie prowadzenia prac montażowych, a po 

zakończeniu prac – całkowitego i fachowego uporządkowania miejsca montażu, 
e. usunięcia wszelkich szkód powstałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, 
f. wzięcia udziału w odbiorze końcowym przedmiotu umowy, 
g. usuwania stwierdzonych podczas odbioru końcowego oraz w okresie trwania gwarancji 

wad, w terminie ustalonym przez Zamawiającego, przy czym Zamawiający będzie brał 
pod uwagę – przy ustalaniu tego terminu – możliwości techniczne wykonania prac 
związanych z usunięciem danej wady. 

 
 
Miejsce realizacji zamówienia: ul. Chodzieska 1, 64-840 Budzyń 
 
Zakładany termin realizacji zamówienia:  do 31 sierpnia 2019 r. 
 

 
 
 

 
3. Wymagania wobec Wykonawcy: 

 

3.1  
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. 

 
2. Wykonawca do wykonania usługi wyznaczy osoby posiadające doświadczenie i 

umiejętności umożliwiające realizację przedmiotu zamówienia.  
 

 

3.2 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. 

3.3 Wynagrodzenie 
 Za wykonanie przedmiotu zapytania Zamawiający zapłaci wynagrodzenie ryczałtowe 

brutto, zgodne ze złożoną wyceną. 
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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 lub składać osobiście lub 
za pośrednictwem poczty/kuriera do siedziby Biura Projektu, do dnia 8 lipca 2019 r. do godz. 15.00 

Termin składania wyceny zostaje wydłużony do 11 lipca 2019 r. do 
godz. 15.00 
Wyceny można złożyć na Formularzu wyceny – Załącznik nr 1.  W razie wątpliwości co do treści 
zapytania prosimy  kontaktować się z osobą wskazaną do kontaktu.  
Celem przeprowadzenia zapytania cenowego w ramach procedury rozeznania rynku jest ustalenie 
ceny rynkowej przedmiotu wyceny. 
 
 
Załączniki: 
Załącznik nr 1 Formularz wyceny 
Załącznik nr 2 Dokumentacja projektowa 
Załącznik 3 Wzór umowy 
 
 
 
 
 
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 Fundacja Ośrodek Wsparcia Osób 
Niepełnosprawnych i Niesamodzielnych,  ul. Kminkowa 182e/2, 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 "Remontu lokalu" z dn. 27-06-2018 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; 
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• 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.  
 
 
 
 
 
 


