ZAPYTANIE OFERTOWE
na malowanie pomieszczeń w Domu Pomocy Społecznej w Owczarach
Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 000 Euro.
Zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
ustawy nie stosuje się.
I. Zamawiający
Dom Pomocy Społecznej w Owczarach
Tel. 12 419 40 86
II. Przedmiot zapytania ofertowego
Kompleksowa jednorazowa usługa malowania pomieszczeń w Domu Pomocy Społecznej
w Owczarach ul. Kasztanowa 20 Owczary 32-088 gm. Zielonki. obejmująca sanitariaty,
pokoje mieszkańców oraz świetlicę z korytarzem - zgodnie z załączonym przedmiarem i
zakresem robót–załącznik nr 2(przedmiar stanowi charakter pomocniczy)
Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
1. Przygotowanie pomieszczeń do malowania – demontaż i ponowny montaż osprzętu na
ścianach i sufitach ,oraz zabezpieczenie przez osłonięcie.
2. Przygotowanie powierzchni tynków pod malowanie z po szpachlowaniem nierówności,
pęknięć ścian
3. Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach i sufitach
4. Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi tynków sufitów
5. Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi tynków ścian.
6.Malowanie stolarki drzwiowej .
7. Zaleca się, żeby Oferent przed złożeniem oferty zapoznał się z miejscem wykonywania
robót.
8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferta musi obejmować całość
zamówienia.
III. Termin i miejsce realizacji
1. Prace zostaną zrealizowane w całości w przeciągu 6 tygodni.
2. Data realizacji: od 07.10.2019 r. do 15.11..2019 r. po wcześniejszym otrzymaniu przez
Wykonawcę zlecenia.

3. Miejsce realizacji: Dom Pomocy Społecznej w Owczarach ul. Kasztanowa 20 32-088 gm.
Zielonki
IV. Zakres usługi:.
1. Przygotowanie pomieszczeń do malowania – demontaż i ponowny montaż osprzętu na
ścianach i sufitach oraz ewentualne zabezpieczenie przez osłonięcie. (w tym: demontaż i
ponowny montaż włączników, gniazd sieciowych, kratek wentylacyjnych, żaluzji, lamp).
2. Dostarczenie farb oraz materiałów do wyrównania powierzchni ścian i sufitów
3. Odpowiednie zabezpieczenie ościeżnic, okien, wiatrołapów, el. wyposażenia, podłóg
podczas przeprowadzania prac (osłonięcie folią polietylenową, zaklejenie taśmą malarską).
4. Przygotowanie powierzchni tynków pod malowanie ze szpachlowaniem nierówności,
pęknięć ścian i sufitów.
5. Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach i sufitach
6.Przygotowanie powierzchni tynków pod malowanie (gruntowanie powierzchni)
7. Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi tynków sufitów
8. Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi tynków ścian
9.Malowanie stolarki drzwiowej
10. Mycie po robotach malarskich
11.Szczegółowy zakres prac zawiera przedmiar robót malarskich załącznik nr 2 do oferty
V. Warunki realizacji
1. Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją
przedmiotu zamówienia.
2. Wszystkie materiały wykorzystane podczas prac musza posiadać odpowiednie atesty. Na
żądanie Zamawiającego Wykonawca jest obowiązany okazać atesty w ciągu 3 dni.
3. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania wszystkich działań związanych z
realizacją niniejszego zamówienia zgodnie z przepisami BHP.
4. Wszystkie prace winny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę i
umiejętności w danym zakresie.
5. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku, gdy
żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega sobie także prawo anulowania zapytania ofertowego bez podania
przyczyny.

6. Dom Pomocy Społecznej w Owczarach zaznacza, iż Wykonawca może ulec zmianie w
przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym zapytaniu.
7. Płatność za wykonane zadanie nastąpi przelewem na konto podane na fakturze w ciągu 21
dni od dnia zakończenia prac malarskich, po złożeniu kosztorysu powykonawczego i odbioru
prac przez Zleceniodawcę protokołem odbioru .
VI. Forma składania ofert
Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego –
Formularz ofertowy oraz przedstawić kosztorys ofertowy.
VI Miejsce i termin składania ofert
1. Ofertę należy dostarczyć do Domu Pomocy Społecznej w Owczarach
- osobiście lub pocztą na adres: Dom Pomocy Społecznej w Owczarach ul. Kasztanowa 20
Owczary 32-088 gm. Zielonki
z dopiskiem „Oferta – roboty malarskie”
- przesłać mailem na adres dpsowczary@poczta.onet.pl, w tytule maila wpisując „Oferta –
roboty malarskie”
2. Ofertę należy złożyć do dnia 01.10.2019. do godz. 13:00.
3. Rozstrzygnięcie ofert nastąpi 01.10.2019 r. w biurze Domu Pomocy Społecznej w
Owczarach.
4. O wyborze najkorzystniejszej oferty wybrany oferent zostanie poinformowany drogą
mailową lub telefoniczną.
VII Kryteria wyboru oferty
Kryterium oceny ofert: 100% cena. Do porównania ofert uwzględniona zostanie cena brutto.
VIII Opis sposobu przygotowania oferty
1. W ofercie należy podać cenę netto i cenę brutto oraz wartość podatku VAT.
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej
Kazimierz Adamczyk
Owczary 19.09.2019 r

