
 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY  

 

 

Zamawiający: 

Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza  

ul. Lubelska 43a  

10-410 Olsztyn 

tel./fax: 895340567 

NIP: 739 24 21 905 

e – mail: wmirol@wmirol.org.pl 

 

 

Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza  w trybie rozeznania rynku, zwraca się z prośbą o 

przedstawienie oferty dotyczącej wykonania usługi malowania oraz wykonania dodatkowego 

otworu drzwiowego (1 sztuka - drzwi wewnętrzne) wraz z montażem futryny i drzwi w biurze  

Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej przy ul. Towarowej 1 w Olsztynie. 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

a) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do zapytania 

ofertowego.  

b) Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie uchylał się od zawarcia 

umowy Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert. 

 

FORMA SKŁADANIA OFERT 

Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – 

Formularz ofertowy. 

KRYTERIA OCENY OFERT 

Zamawiający wyznaczył następujące kryteria oceny ofert oraz ustalił ich znaczenie: 

1. Cena brutto 

Lp. Kryterium Znaczenie w % 

1 Cena 80 % 

 

Zamawiający dokona oceny złożonych ofert według następującego wzoru: 

PC = Cmin/Cof) x 80 pkt. 

gdzie: 

Cmin – najniższa cena brutto oferty spośród złożonych, niepodlegających odrzuceniu ofert 

Cof - cena brutto oferty ocenianej 
Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium może uzyskać maksimum 80 pkt 

 

2. Termin realizacji 
Kryterium „Termin realizacji” będzie rozpatrywane na podstawie deklarowanego 

terminu realizacji usługi podanej przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym – waga 

20 % 

 

Lp. Kryterium Znaczenie w % 

1 Termin realizacji 20 % 

 

Punkty za kryterium termin realizacji (PT) zostaną przyznane w skali punktowej do 20 pkt.:  



a) Jeżeli wykonawca deklaruje wykonanie zadania do 6.07.2018 roku - 20 pkt.  

b) Jeżeli wykonawca deklaruje wykonanie zadania do 13.07.2018 roku - 10 pkt.  

c) Jeżeli wykonawca deklaruje wykonanie zadania do 27.07.2018 roku - 0 pkt 

 

 

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą z największą 

ilością uzyskanych punktów ofertę obejmującą realizację całości zamówienia, stanowiącą 

sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów udzielenia zamówienia 

na podstawie poniższego wzoru: P= PC + PT 

 

P- suma końcowa punktów złożonej oferty  

PC – ilość punktów w kryterium cena złożonej oferty  

PT- ilość punktów w kryterium termin realizacji 

 

Suma punktów za oba kryteria stanowić będzie ogólną liczbę punktów jaką uzyskała oferta 

danego Wykonawcy. Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która uzyska 

najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert  tj. największą liczbę 

punktów spośród ofert nie podlegających odrzuceniu. 

Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że 

zostały złożone oferty przedstawiające taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, 

Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną. 

 

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 

a) Termin składania ofert upływa w dniu: 6 czerwca 2018 r. godz. 10.00 

b) Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: ul. Lubelska 43a, 10-410 Olsztyn, tel/fax 

89 534-05-67, e-mail: j.mackiewicz@wmirol.org.pl do dnia 6.06.2018 r. do godz. 10.00 za 

pośrednictwem poczty, kuriera, faksu, poczty elektronicznej lub osobiście.  

c) W przypadku otrzymania przez Zamawiającego oferty po terminie składania ofert 

Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie,  

a następnie zwróci ofertę bez merytorycznego jej rozpoznania. 

 

TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA: 7.06.2018 r. 

 

TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA: czerwiec/lipiec 2018,  

ul. Towarowa 1, Olsztyn. 

 

INFORMACJE KOŃCOWE: 

a) Przedkładane oferty muszą odpowiadać treści zapytania ofertowego.  

b) Oferta powinna być opatrzona podpisem Wykonawcy i fakultatywnie pieczątką firmy 

oraz zawierać datę sporządzenia. 

c) Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak 

również nie jest ogłoszeniem ani zapytaniem o cenę w rozumieniu ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych. Informacja ta ma na celu wyłącznie rozeznanie rynku i 

uzyskanie wiedzy na temat kosztów zrealizowania opisanego zamówienia. 

d) Wzór formularza ofertowego stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. 

Wykonawca dołączy do oferty wyceniony przedmiar robót według załącznika nr 3 do 

zapytania ofertowego. 

e) Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do zapytania ofertowego. 



f) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub odwołania zapytania ofertowego 

oraz warunków określonych dla niniejszego zapytania ofertowego. 

g) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamknięcia niniejszego zapytania ofertowego 

bez dokonania wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert bez podania przyczyny. 

h) Osoba do kontaktu: Jolanta Mackiewicz, tel. 89 534-05-67/501891663, 

j.mackiewicz@wmirol.org.pl  

i) Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922) Zamawiający informuje, iż:  

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Warmińsko-Mazurska Izba 

Rolnicza, ul. Lubelska 43A, 10-410 Olsztyn 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania 

mającego na celu wybór najkorzystniejszej oferty oraz wykonania umowy zawartej w 

wyniku rozstrzygnięcia tego postępowania,  

3. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane organom i osobom uprawnionym 

do przeprowadzenia w Warmińsko-Mazurskiej Izbie Rolniczej czynności kontrolnych. 

4. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 

5. podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału w 

postępowaniu mającym na celu wybór najkorzystniejszej oferty, zawarcia oraz 

wykonania umowy. 

 

 

 

……….. .............................................  
       (Podpis osoby upoważnionej) 

 

 

 

mailto:j.mackiewicz@wmirol.org.pl


Załącznik nr 1 do rozeznania cenowego 

 

Opis przedmiotu zamówienia: 

 

Przedmiotem zamówienia jest malowanie pomieszczenia  sali konferencyjnej  oraz 

wykonanie dodatkowego, standardowego otworu drzwiowego wraz z montażem futryny i 

drzwi wewnętrznych pomiędzy pokojami w biurze  Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej 

przy ul. Towarowej 1 w Olsztynie.  

Powierzchnia głównego pomieszczenia do malowania: 157,11 m2, wysokość ścian 4 m. Przed 

malowaniem fragmenty sufitu podwieszanego należy oczyścić z resztek pianki montażowej. 

W celu ustalenia dokładnego zakresu i  metrażu remontowanych powierzchni zaleca się, żeby 

Oferent przed złożeniem oferty zapoznał się z miejscem wykonywania robót. W tym celu 

Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza udostępni zainteresowanym złożeniem oferty, 

pomieszczenia będące przedmiotem remontu w dniu 29.05.2018r.,  w godzinach 8.00 – 10.00 

po uprzednim telefonicznym (tel. 501891663) uzgodnieniu terminu.   

 

Zakres usługi: 

W zakres usługi wejdzie m.in.  

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). 

2. Dostarczenie farb oraz materiałów do wyrównania powierzchni ścian i sufitów. 

3. Odpowiednie zabezpieczenie ościeżnic, drzwi, okien, podłóg, grzejników podczas 

przeprowadzania prac (osłonięcie folią polietylenową, zaklejenie taśmą malarską). 

4. Przygotowanie powierzchni tynków pod malowanie ze  szpachlowaniem nierówności, 

pęknięć ścian i sufitów. 

5. Uzupełnienie ubytków po zdemontowanych ściankach działowych w sali konferencyjnej  

6. Uzupełnienie ubytków we wskazanych pokojach. 

7. Malowanie dobrej jakości farbami akrylowymi ścian i sufitu – kolor farby do uzgodnienia z 

Zamawiającym.  

8. Wykonanie dodatkowego otworu drzwiowego pomiędzy wskazanymi pokojami wraz z 

montażem futryny i drzwi wewnętrznych oraz montażem progu/uzupełnieniem istniejącej 

wykładziny dywanowej – do uzgodnienia z Zamawiającym.  

9. Uzupełnienie obudowy rur centralnego ogrzewania.  

 

Warunki realizacji: 

1. Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją 

przedmiotu zamówienia. 

2. Wszystkie materiały wykorzystane podczas prac muszą 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. Materiały potrzebne do wykonania robót będących przedmiotem rozeznania cenowego 

dostarcza Wykonawca. 

6. Zamawiający udostępni Wykonawcy pobór wody i energii elektrycznej. 

 



Płatności:  

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie określone w przedmiarze robót za 

prawidłowe i terminowe wykonanie umowy. 

2. Podstawą wystawienia faktury jest podpisany przez Zamawiającego protokół z odbioru 

robót. 

3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury, po 

podpisaniu przez Zamawiającego bez zastrzeżeń protokołu odbioru przedmiotu 

zamówienia 

4. Płatność realizowana będzie przelewem, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia 

Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. 

5. Jeżeli w trakcie odbioru stwierdzone zostaną wady: 

a) nadające się do usunięcia, to Zamawiający może żądać od Wykonawcy ich usunięcia, 

wyznaczając termin usunięcia wad. 

b) Zamawiający może żądać od Wykonawcy wykonania przedmiotu zamówienia po raz 

drugi. 

6. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za opóźnienie Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu zamówienia, w wysokości 5% 

wynagrodzenia brutto, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia 

b) za odstąpienie od umowy lub jej wypowiedzenie przez Zamawiającego z przyczyn 

zależnych od Wykonawcy – w wysokości 20% wynagrodzenia brutto 

7. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem  oferty. 



Załącznik nr 2 do rozeznania cenowego 

 

OFERTA 
 

Przedmiot oferty: 

 

Oferta na malowanie pomieszczenia  sali konferencyjnej  oraz wykonanie dodatkowego, 

standardowego otworu drzwiowego wraz z montażem futryny i drzwi wewnętrznych pomiędzy 

pokojami w biurze  Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej przy ul. Towarowej 1 w Olsztynie  

 

Zamawiający: 

 

Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza  

ul. Lubelska 43a  

10-410 Olsztyn 

tel./fax: 895340567 

NIP: 739 24 21 905 

e – mail: wmirol@wmirol.org.pl 

Wykonawca: 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

tel.     .....................................................       fax.   ....................................................... 

REGON  ..............................................        NIP ......................................................... 

www ....................................................        e-mail ...................................................... 

My niżej podpisani : 

SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym 

w zapytaniu ofertowym na malowanie  biura  Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej 

w Olsztynie. 

 

1. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z ofertą, do której nie wnosimy zastrzeżeń 

oraz uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami 

postępowania.  

2. OFERUJEMY wykonanie zamówienia: 

a) Całkowity koszt usługi wynosi:…………........PLN  brutto. 

b)  Proponowany termin rozpoczęcia prac: ……………………  

 

3. OSOBAMI UPOWAŻNIONYMI z naszej strony do udzielania wszelkich wyjaśnień 

dotyczących złożonej oferty 

są:…………………………………………………................... 

 



4. OFERTĘ niniejszą składamy na……….. kolejno ponumerowanych stronach. 

 

5. ZAŁĄCZNIKI: (sporządzone i podpisane zgodnie z wymaganiami zapytania  

stanowią integralną cześć naszej oferty. 

 

6. WRAZ Z OFERTĄ składamy następujące oświadczenia i dokumenty: 

a) Wyceniony przedmiar robót -  wzór załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…............................ dnia …....................................... 

 

 

 

 

                                                                    …................................................................... 

                                                                        Podpisy i pieczątki osób uprawnionych 

                                                                       do występowania w imieniu Wykonawcy 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ZAŁĄCZNIK NR 3 DO ROZEZNANIA CENOWEGO 

 
PRZEDMIAR ROBÓT 

 

 

 

 

Lp Pomieszczenie Powierzchnia 

pomieszczeń 
w m2 

Wysokość 
pomieszczeń 

 w m 

Malowanie i naprawa ścian i sufitów 

Usługa  Cena 
jednostkowa 

netto 

Wartość 
netto 

Wartość brutto Uwagi 

1. Sala 
konferencyjna 

157,11 4     

2. Wybicie 
otworu 
drzwiowego 
wraz z 
montażem 
drzwi 
wewnętrznych 

standard 

 

n/d     

3. Naprawa i 
malowanie 
drobnych 
ubytków 

1 n/d      



Załącznik nr 4 

Umowa  nr………./2018 

 

Zawarta w dniu ………………….. r. pomiędzy: 

Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza 

ul. Lubelska 43a 

10-410 Olsztyn 

NIP: 7392421905 

zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:………………………………………… 

a 

…………………………….. 

 

zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez: ………………………………………… 

 

§1 

Zamawiający zamawia a Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty w budynku 

Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej przy ul. Towarowej 1 w Olsztynie w zakresie: 

naprawy, malowania ścian i sufitów oraz wykonania dodatkowego, standardowego otworu 

drzwiowego wraz z montażem futryny i drzwi wewnętrznych pomiędzy pokojami biurowymi. 

Prace obejmują:  

 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). 

 Dostarczenie farb oraz materiałów do wyrównania powierzchni ścian i sufitów. 

 Odpowiednie zabezpieczenie ościeżnic, drzwi, okien, podłóg, grzejników podczas 

przeprowadzania prac (osłonięcie folią polietylenową, zaklejenie taśmą malarską). 

 Przygotowanie powierzchni tynków pod malowanie ze  szpachlowaniem nierówności, 

pęknięć ścian i sufitów. 

 Oczyszczenie z pianki montażowej niektórych elementów sufitu podwieszanego. 

 Uzupełnienie ubytków po zdemontowanych ściankach działowych w sali 

konferencyjnej  

 Uzupełnienie ubytków we wskazanych pokojach. 

 Malowanie dobrej jakości farbami lateksowymi ścian i sufitu – kolor farby do 

uzgodnienia z Zamawiającym.  

 Wykonanie dodatkowego otworu drzwiowego pomiędzy wskazanymi pokojami wraz z 

montażem futryny i drzwi wewnętrznych oraz montażem progu/uzupełnieniem 

istniejącej wykładziny dywanowej – do uzgodnienia z Zamawiającym.  

  Uzupełnienie obudowy rur centralnego ogrzewania.  



§2 

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy do dnia …………..2018 r.  

 

§3 

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy własnym sprzętem. Materiał 

zamawia i dostarcza Wykonawca na koszt własny. 

 

§4 

Wartość zamówienia wynosi …………… zł brutto (zawiera podatek VAT 23%). Zapłata za 

przedmiot umowy nastąpi na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT 

w terminie 14 dni od dnia dostarczenia faktury Zamawiającemu. 

 

§5 

Wykonawca udziela gwarancji na wykonane prace – 24 miesiące licząc od dnia wystawienia 

faktury. 

 

§6 

Wykonawca zobowiązuje się do:  

- przestrzegania przepisów BHP i p.poż. na terenie obiektu, 

- zabezpieczenia we własnym zakresie mienia osobistego swoich pracowników, 

- wykonania przedmiotu umowy rzetelnie i zgodnie z ustaleniami, 

- terminowego wykonania prac, 

- transportu poziomego i pionowego materiałów, 

- uprzątnięcia pomieszczeń po zakończeniu prac 

 

§7 

Zamawiający zobowiązuje się do: 

- udostępnienia placu budowy w uzgodnionym terminie, 

- nieodpłatnego udostępnienia wszelkich mediów niezbędnych do wykonania prac, 

- terminowego uregulowania płatności. 

 

§8 

W razie odstąpienia od umowy lub zwłoki w zakończeniu jej realizacji Zamawiający ma 

prawo naliczyć Wykonawcy kary umowne w następujących przypadkach: 

- w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę w wysokości 20% 



wynagrodzenia brutto określonego w §4, 

- w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi 

odpowiedzialność Wykonawca, w wysokości 20% kwoty wynagrodzenia brutto 

określonego w §4, 

- za każdy dzień zwłoki w realizacji umowy w wysokości 5% kwoty wynagrodzenia 

brutto określonego w §4. 

 

§9 

W kwestiach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązywać będą przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

 

§10 

Umowa została sporządzona w dwóch jednakowych egzemplarzach po jednym dla każdej ze 

stron. 

 

 

   Wykonawca                  Zamawiający 

 


