
OC,VKFOW>, INSPEKCJA OCHRONY SRODOWISKA
ny. •JJfcBLfc XD A

:? 4^^^ t̂e ^ Wojewodzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy
^ ul. ks. P. Skargi 2, 85-018 Bydgoszcz
w tel. 52 376-17-00, fax. 52 376-17

-^ e-mail: wios@wios.bydgoszcz.pl www.wios.bvdqoszcz.pl

WIOS-WP.272. 2.2019
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ZAPYTANIE OFERTOWE

Inspekcja Ochrony Srodowiska Wojewodzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w

Bydgoszczy, ul. ks. P. Skargi 2, 85-018 Bydgoszcz, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia

29 stycznia 2004 r. Prawo zamowieh publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z pozn. zm.)

zaprasza do sktadania ofert na Remont dwoch pomieszczeh biurowych w budynku

Kujawsko-Pomorskiego Urzedu Wojewodzkiego w Bydgoszczy przy ul. Jagiellohskiej 3.

Wartosc zamowienia nie przekracza wyrazonej w ztotych rownowartosci kwoty 30 000 euro.

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie remontu pomieszczeh nr 50 i 51 w budynku A

Kujawsko-Pomorskiego Urzedu Wojewodzkiego w Bydgoszczy przy ul. Jagieliohskiej 3

obejmuja^cego:

1. w pomieszczeniu nr 50 - naprawa ubytkow scian, dwukrotne malowanie scian i sufitow

oraz oczyszczenie i malowanie futryny drzwi oraz parapetu,

2. w pomieszczeniu nr 51 :

1) 1 wariant - demontaz istnieja.cego sufitu podwieszanego, zeskrobanie tapet i

oczyszczenie scian, demontaz lamp, wymiana wyta.cznika oswietlenia oraz

dostosowanie instalacji do 6 lamp, wykonanie gtedzi, montaz sufitu

podwieszanego na stelazu o konstrukcji metalowej z ptyt 120 x 60 cm w

kolorze biatym, dwukrotne malowanie scian oraz oczyszczenie i maiowanie

futryny, drzwi oraz parapetu;

2) 2 wariant - demontaz istnieja.cego sufitu podwieszanego, demontaz lamp,

wymiana wyla.cznika oswietlenia oraz dostosowanie instalacji do 6 lamp,

montaz sufitu podwieszanego na stelazu o konstrukcji metalowej z ptyt 120 x

60 cm w kolorze biatym, dwukrotne malowanie scian oraz oczyszczenie i

malowanie futryny, drzwi oraz parapetu;
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Szczegotowy zakres robot zawiera przedmiar szacunkowy zata^czony do niniejszego

zapytania.

II. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamowienia: do dnia 30 czerwca 2019 roku.

III. WARUNKI PLATNOSCI

Podstawa zaptaty: faktura VAT.

Piatnosc: w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferta powinna zawierac adres lub siedzib? Wykonawcy, numer telefonu lub adres mailowy

do kontaktu.

2. W ofercie nalezy podac cene^ catkowita^ brutto (z VAT) za wykonanie zamowienia, dla

kazdego z podanych wariantow, zgodnie z zata,czonymi przedmiarami szacunkowymi.

3. Cena musi obejmowa6 wszelkie koszty zwia.zane z wykonaniem przedmiotu zamowienia.

Ewentualne udzielone przez Wykonawcy rabaty, bonifikaty, promocje, opusty musza. bye

uwzglednione w cenie oferty.

4. Cena za wykonanie przedmiotu zamowienia jest cenq ryczattowa. - jest ostateczna i nie

podlega zmianie w okresie obowia.zywania umowy.

5. Cen§ nalezy obliczyc, uwzgledniaja.c:

- dopetnienie obowia^zkow Wykonawcy wynikaja.cych z ustawy Prawo budowlane oraz aktbw

wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy,

- wykonywanie obowia.zkow wynikaj^cych z r^kojmi i gwarancji,

- utrzymanie wszelkich urz^dzeh i obiektow tymczasowych.

6. Element pomocniczy do obliczenia ceny stanowi Przedmiar szacunkowy zalqczony do

niniejszego zapytania.

W celu okreslenia rzeczywistego zakresu prac i dokonania prawidtowego ustalenia ceny

oferty zaleca si§ przeprowadzenie wizji lokalnej pomieszczeh.

7. Zamawiaja^cy przedstawia 2 warianty pomieszczenia nr 51, zgodnie z za^czonymi

przedmiarami szacunkowymi, z zastrzezeniem, ze do udzielenia zamowienia zostanie

przyjety jeden z nich wybrany przez Zamawiaj^cego.

V. WARUNKI UDZIALU

> uprawnienie do wyst^powania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi,

> dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamowienia,

> dysponowanie niezbedn^ wiedzq, doswiadczeniem, potencjatem ekonomicznym i

technicznym gwarantuja.cym nalezyte wykonanie zamowienia.



VI. OSOBY UPOWAZNIONE DO KONTAKTOW

Marek Krygier-tel. 52-376-17-25; kom. 695-924-981

e-mail: marek.krygier@wios.bydgoszcz.pl

VII. SKLADANIE OFERT

1. Ofert§ nalezy ztozyc w terminie do dnia 13 czerwca 2019 roku do godz. 10.00 w

nast§puja.cy sposob:

• pisemnie na adres Wojewodzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, 85-018

Bydgoszcz, ul. ks. Piotra Skargi 2 {sekretariat - pokoj nr 22);

tub

• faxem na nr 52 5826469;

lub

• elektronicznie na adres e-mail: sekretariat@wios.bydgoszcz.pi

2. Oferty ztozone po terminie nie beda_ rozpatrywane.

3. Wykonawca moze przed uptywem terminu sktadania ofert zmienic lub wycofac swoja_

oferte.

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiaj^cy moze z^dac od Wykonawcow wyjasnieh

dotycz^cych tresci ztozonych ofert.

Zostanie wybrana oferta z najnizsz^ cen^. Z wybranym wykonawca_ zostanie zawarta

umowa.

W2- KUJAWSKO-POMORSK1EGO WQJEWODZKIEGO
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Za^czniki:

- Przedmiar szacunkowy



VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporza,dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 zdnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwi^zku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzajdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L
119 z 04.05.2016, str. 1), dale] ,,RODO", informuje, ze:

19.1 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kujawsko-Pomorski Wojewodzki
Inspektor Ochrony £rodowiska, 85-018 Bydgoszcz, ul. ks. Piotra Skargi 2,

19.2 inspektorem ochrony danych osobowych w Wojewodzkim Inspektoracie Ochrony
Srodowiska jest Pan Andrzej Majda, kontakt; iod@wios.bvdgoszcz.pl. tel. 52 582-64-
66;

19.3 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w
celu zwi^zanym z post^powaniem o udzielenie zamowienia, prowadzonym wtrybie
zapytania ofertowego na: Remont dwoch pomieszczeh biurowych w budynku
Kujawsko-Pomorskiego Urz^du Wojewodzkiego w Bydgoszczy przy ul. Jagiellohskiej
3A nr postepowania: WIO&-WP.272.2.2019;

19.4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych be,da, osoby lub podmioty, ktorym
udost^pniona zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o przepisy ustawy o
dost^pie do informacji publicznej.

19.5 Pani/Pana dane osobowe b^da, przechowywane, zgodnie z Jednolitym rzeczowym
wykazem akt, stanowi^cym zata_cznik nr 5 do Rozporza.dzenia Prezesa Rady
Ministrow z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych
rzeczowych wykazow akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dziatenia
archiwow zaktadowych, przez okres 5 lat od dnia zakohczenia postepowania o
udzielenie zamowienia.

19.6 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie b§da_ podejmowane w
sposob zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

19.7 posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dost̂ pu do danych osobowych Pani/Pana

dotyczacych;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
- na podstawie art. 18 RODO prawo za_dania od administratora ograniczenia

przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktorych mowa w
art. 18 ust. 2 RODO;
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz^du Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotycza_cych narusza
przepisy RODO;

19.8 nie przystuguje Pani/Panu:
- w zwia.zku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni^cia danych

osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20 RODO;

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyz podstaw$ prawn$ przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest
art. 6 ust. 1 lit. c RODO.



Zata.cznik do zapytania ofertowego

Przedmiar szacunkowy

Remont pok. 50

Lp
1
2

3

4

5

6

7

8

Asortyment robdt

osJana stoiarki, podtogi oraz lamp folia, polietylenowa.
oczyszczenie oraz odnowienie parapetu
drewnianego
naprawa ubytk6w scian w pomieszczeniach
biurowych
gruntowanie oraz dwukrotne malowanie Scian - kolor
do uzgodnienia z Zamawiaja,cym
gruntowanie oraz dwukrotne malowanie sufit6w -
kolor bialy (gzymsy - wsp6lczynnik materiatu i prac
1.2)
malowanie cokotew - kolor do uzgodnienia z
Zamawiaja.cym
rusztowanie do prac malarskich (wysokosc
pomieszczenia 3,75 m)
oczyszczenie i malowanie futryny drzwi

iios6

1
1

1

80,78

28,17

22,26

1

1

Jm,

kpl
szt.

kpl

m2

m2

mb

kpl

kpl

Cena
jedn.

Razem

Wartosc
netto brutto

Remont pok. 51
-1 wa riant

Lp

1
2
3
4

5
6
7
8

9

10

11
12

13

Asortyment robot

ostana stoiarki, podlogi oraz lamp folia, polietylenowa.
demontaz sufitu podwieszanego
zeskrobanie tapet i oczyszczenie scian
Wymiana pfyt GK na scienie - zabudowany otw6r
drzwiowy (w przypadku uszkodzenia podczas
zrywania tapet)

demontaz lamp
oczyszczenie oraz odnowienie parapetu
oczyszczenie i malowanie futryny drzwi
Wymiana wta,cznika oswietlenia na podw6jny i
wykonanie instalacji przystosowanej do 6 lamp
montaz nowych lamp led - panel podtynkowy 60 x 60
cm, wz6r oraz barwa oswietlenia do uzgodnienia z
Zamawiaja,cym (natezenie oswietlenia dostosowane
do potrzeb pomieszczenia biurowego)

sufity podwieszone na stelaZu o konstrukcji
metalowej z ptyt 120 x 60 cm w kolorze bialym (wz6r
do uzgodnienia z Zamawiaja^cym)

wykonanie gladzi na scianach
gruntowanie oraz dwukrotne malowanie scian - kolor
do uzgodnienia z Zamawiaja,cym
wyw6z i utylizacja odpadow budowlanych

nose
1

fl9,43
48,20

2

2
1
1
1

6

19,43

55,62
55,62

1

Jm,

kpl
m2
m2
szt.

szt.
szt.
kpl
kpl

szt.

m2

m2
m2

kpl

Cena
jedn.

Razem

WartoSc
netto brutto



Remont pok. 51
- 2 wariant

tp
1
2
3
4
5
6

7

8

9

10

Asortyment rob6t

ostena stolarki, podtogi oraz lamp folig, polietylenowa.
demontaz sufitu podwieszanego
demontaz lamp
oczyszczenie oraz odnowienie parapetu
oczyszczenie i malowanie futryny drzwi
Wymiana wta.cznika oSwietlenia na podwojny i
wykonanie tnstalacji przystosowanej do 6 lamp

montaz nowych lamp led - panel podtynkowy 60 x 60
cm, wz6r oraz barwa oSwietlenia do uzgodnienia z
Zamawiaja,cym (natezenie oSwietlenia dostosowane
do potrzeb pomieszczenia biurowego)

sufity podwieszone na stelazu o konstrukcji
metalowe] z ptyt 120 x 60 cm w kolorze biaJym {wzor
do uzgodnienia z Zamawiajqcym)

gruntowanie oraz dwukrotne malowanie 6cian - kolor
do uzgodnienia z Zamawiaja.cym

wyw6z i utylizacja odpadbw budowlanych

iiose
1

19,43
2
1
1
1

6

19,43

55,62

1

Jm.

kpl
m2
szt.
szt.
kpl
kpl

szt.

m2

m2

kpl

Cena
jedn.

Razem

WartoSfi
netto ; brutto


