
INSPEKCJA OCHRONY SRODOWISKA
Wojewodzki Inspektorat Ochrony Srodowiska
w Bydgoszczy

85-018 Bydgoszcz, ul ks. Piotra Skargi 2. tel 52376 1700. Tax 52 376 17 34
e-mail: wios@wios.bydgoszcz.pl www.wios bydgoszcz.pl

Bydgoszcz, dnia 30.08.2019 r.

W1OS-WP.272.7.2019

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 zamowien publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z pozn. zm.) zaprasza
do skladania ofert na Remont pomieszczeii biurowych w budynku Kujawsko-Pomorskiego Urzedu
Wojewodzkiego w Bydgoszczy Delegatury Toruniu.

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

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie remontu pomieszczen biurowych w budynku Kujawsko-

Pomorskiego Urzedu Wojewodzkiego w Bydgoszczy Delegatury Toruniu zlokalizowanego przy

ul. Moniuszki 15-21, obejmujacego:

1. Pokoi 236

1) Wykonanie zabudowy kartonowo-gipsowej - 10 m2

2) Wykonanie gladzi na scianach - 49,86 m2

3) Dwukrotne malowanie scian farba emulsyjn^ (kolor do uzgodnienia z

zamawiajacym) - 49,86 m2

4) Wykonanie gladzi na suficie — 15,73 m2

5) Gruntowanie i dwukrotne malowanie sufitu - kolor bialy - 15,73 m2

6) Oczyszczenie i malowanie futryny drzwi - 1 szt.

7) Wymiana listew oslonowych natynkowych przewodow - 6 mb.

2. Pokoi 236a

1) Wykonanie zabudowy kartonowo-gipsowej - 12 m2

2) Wykonanie gladzi na scianach - 49,86 m2

3) Dwukrotne malowanie scian farba^ emulsyjnq (kolor do uzgodnienia z

zamawiajacym) - 49,86 m2

4) Wykonanie gladzi na suficie - 13,90 m2
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5) Gruntowanie i dwukrotne malowanie sufitu - kolor bialy, - 13,90 m2

6) Oczyszczenie i malowanie futryny drzwi - 1 szt.

7) Wygluszenie drzwi tapicerk^ o wymiarach 100x205

8) Wymiana gniazd elektrycznych podtynkowych podwqjnych 2szt.

9) Wymiana listew oslonowych natynkowych przewodow 12 mb

3. Pokoi 235

1) Wyrownanie posadzki przed polozeniem paneli

2) Ulozenie paneli podlogowych o scieralnosci min. AC5- 15,71m2

3) Oblistwowanie paneli - 17mb

4) Montaz nowych lamp led na suficie - wzor oraz barwa oswietlenia do uzgodnienia

z zamawiajacym ( natezenie i barwa dostosowana do potrzeb pomieszczenia

biurowego) - 2szt.

5) Wymiana listew oslonowych natynkowych przewodow - 12,5 mb

6) Usuni^cie i wywoz starych paneli oraz listew.

4. Pokoi 220

1) Naprawa ubytkow powierzchni scian i sufitu

2) Dwukrotne malowanie scian farbq. emulsyjn^ (kolor do uzgodnienia z

zamawiajqcym) - 41,22

3) m2

4) Gruntowanie i dwukrotne malowanie sufitu - kolor biaty, - 10,82 m2

5) Oczyszczenie i malowanie futryny drzwi 1 szt.

6) Wymiana gniazd elektrycznych podtynkowych podwojnych 2szt.

5. Pokoi 234

1) Naprawa ubytkow powierzchni scian i sufitu

2) Dwukrotne malowanie scian farbq emulsyjnq (kolor do uzgodnienia z

zamawiajacym) - 50,4 m2

3) Gruntowanie i dwukrotne malowanie sufitu - kolor bialy, - 16,38 m2

4) Oczyszczenie i malowanie futryny drzwi 1 szt.

5) Wymiana listew oslonowych natynkowych przewodow 11 mb

6) Wymiana gniazd elektrycznych podtynkowych podwojnych 3szt.

6. Pokoi 120

1) Naprawa ubytkow powierzchni scian i sufitu

2) Dwukrotne malowanie scian farb^ emulsyjn^ kolor do uzgodnienia z

zamawiajacym, - 45,3m2
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3) Gruntowanie i dwukrotne malowanie sufitu - kolor bialy - 13,92 m2

4) Oczyszczenie i malowanie futryny drzwi - 1 szt.

5) Wymiana gniazd elektrycznych podtynkowych podwojnych - 2szt.

6) Wymiana wylacznika oswietlenia podwqjny podtynkowy - Iszt.

7) Montaz zaluzji metalowej poziomej okiennej o wymiarach 53x155 - 2szt. (Kolor do

uzgodnienia z zamawiajacym)

8) Montaz nowych lamp led na suficie - wzor oraz barwa oswietlenia do uzgodnienia

z zamawiajacym ( natezenie i barwa dostosowana do potrzeb pomieszczenia biurowego)

- 2szt.

9) Wyrownanie posadzki przed polozeniem wykladziny

10) Wymiana wykladziny dywanowej do uzytku biurowego - pow. 13,92 m2

1 1 ) Oblistwowanie wykladziny - 15,10mb.

12) Wymiana skrzydla drzwi o wym. 90x210 z zamkiem patentowym pod klamka.

13) Usuniecie i wywoz starej wykJadziny, listew oraz skrzydla drzwi.

7. Pomieszczenie kuchenno-socjalne 232

1) Ulozenie wykladziny PCV do uzytku w pomieszczeniu socjalno-gospodarczym -

pow.4,67m2

2) Oblistwowanie wykladziny - 6,18mb.

3) Naprawa ubytkow powierzchni scian i sufitu

4) Dwukrotne malowanie scian farb^ emulsyjnq (kolor do uzgodnienia z

zamawiajqcym) - 13,32m2

5) Gruntowanie i dwukrotne malowanie sufitu - kolor biaty, - 4,67 m2

6) Usuniecie i wywoz starej wykladziny oraz listew

7) Oczyszczenie i malowanie f'utryn drzwi - 3 szt.

8) Wymiana gniazd elektrycznych podtynkowych podwojnych - 2szt.

8. Pomieszczenie WC P

1) Naprawa ubytkow powierzchni sufitu

2) Gruntowanie i dwukrotne malowanie sufitu - kolor bialy, - 12,44 m2

3) Oczyszczenie i malowanie futryny drzwi

9. Pomieszczenie WC M

1) Naprawa ubytkow powierzchni sufitu

2) Gruntowanie i dwukrotne malowanie sufitu kolor bialy, - 11,62 m2

3) Oczyszczenie i malowanie futryny drzwi

Roboty mogij bye wykonywane w godzinach 7.30 18.30.
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II. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

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

III. WARUNKI PLATNOSCI

Podstawa zaplaty: faktura VAT.

Platno£6: w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferta powinna zawierac adres lub siedzibe^ Wykonawcy, numer telefonu lub adres mailowy do

kontaktu.

2. W ofercie nalezy podac cen$ catkowit^ brutto (z VAT) za wykonanie zamowienia.

3. Cena musi obejmowac wszelkie koszty zwiazane z wykonaniem przedmiotu zamowienia.

Ewentualne udzielone przez Wykonawcy rabaty, bonifikaty, promocje, opusty muszq bye

uwzglednione w cenie oferty.

4. Cena za wykonanie przedmiotu zamowienia jest cena^ ryczaftowa^ -jest ostateczna i nie podlega

zmianie w okresie obowiazywania umowy.

5. Cene nalezy obliczyc, uwzgledniajac:

- dopelnienie obowiazk6w Wykonawcy wynikaj^cych z ustawy Prawo budowlane oraz aktow

wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy,

- wykonywanie obowi^zkow wynikaj^cych z rekojmi i gwarancji,

- utrzymanie wszelkich urz^dzen i obiektow tymczasowych.

6. W celu okreslenia rzeczywistego zakresu prac i dokonania prawidlowego ustalenia ceny oferty

zaleca sie przeprowadzenie wizji lokalnej pomieszczen.

V. WARUNKI UDZIALU

1. Uprawnienie do wyst^powania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi,

2. dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamowienia,

3. dysponowanie niezbednq wiedza, doswiadczeniem, potencjalem ekonomicznym i

technicznym gwarantujqcym nalezyte wykonanie zamowienia.

VI. OSOBY UPOWAZNIONE DO KONTAKTOW

Wojciech Mruk - tel. 52-376-17-25; kom. 695-924-981

e-mail: woiciech.mruk@wios.bvdgoszcz.pl

Matgorzata Nowicka - tel. 52 376-17-26, kom. 500-156-857

e-mail: malgorzata.nowicka@wios.bvdgoszcz.pl

VII. SKLADAN1E OFERT

1. Oferte nalezy zlozyc w terminie do dnia 6 wrzesnia 2019 roku w nastepuj^cy sposob:

• pisemnie na adres Wojewodzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, 85-018
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Bydgoszcz, ul. ks. Piotra Skargi 2 (sekretariat - pokqj nr 22);

lub

• faxem na nr 52 5826469;

lub

• elektronicznie na adres e-mail: sekretariatfSjwios.bydgoszcz.pl

2. Oferty zlozone po terminie nie beda rozpatrywane.

3. Wykonawca moze przed upJywem terminu skladania ofert zmienic lub wycofac swojg oferte.

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiajacy moze zadac od Wykonawcow wyjasnieh

dotyczacych tresci zlozonych ofert.

Zostanie wybrana oferta z najnizszq cena. Z wybranym wykonawca zostanie zawarta umowa.

w z KUJAWSKG-POMORSKIEGOWQJCT
(OCHRONY&QDOW-IW

Barbara Gun \
ZAST^PCA WOJPB iOKIEGOlOTBtTOROCHRONY

SRODOWSKA



VIII. KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogolne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, sir. 1),
dalej ,,RODO", informuje, ze:

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

2. inspektorem ochrony danych osobowych w Wojewodzkim Inspektoracie Ochrony
Srodowiska jest Pan Andrzej Majda, kontakt: iod@wios.bvdtzoszcz.pl. tel. 52 376-17-00;

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bed^ na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
zwiazanym z post^powaniem o udzielenie zamowienia, prowadzonym w trybie zapytania
ofertowego na: Remont pomieszczen biurowych w budynku Kujawsko-Pomorskiego
Urz^du Wojewodzkiego w Bydgoszczy Delegatury Torum^ nr postepowania: WIOS-
WP.272.7.2019;

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedq osoby lub podmioty, ktorym udostepniona
zostanie dokumentacja postejpowania w oparciu o przepisy ustawy o dostepie do informacji
publicznej.

5. Pani/Pana dane osobowe bed^ przechowywane, zgodnie z Jednolitym rzeczowym
wykazem akt, stanowi^cym zalacznik nr 5 do Rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow z
dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych
wykazow akt oraz instrukcj i w sprawie organizacj i i zakresu dzialania archiwow
zakladowych, przez okres 5 lat od dnia zakoriczenia niniejszego postepowania.

6. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedq podejmowane w sposob
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

7. posiada Pani/Pan:
a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana

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

przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktorych mowa w
art. 18 ust. 2 RODO;

d. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych
narusza przepisy RODO;

8. nie przystuguje Pani/Panu:
a. w zwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych

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


