
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest remont podjazdu dla osób niepełnosprawnych znajdującego 

się przy budynku Konstruktorska 1A. 

2. Zakres zamówienia 

 

Zamówienie obejmuje swoim zakresem: 

a) rozebranie oraz późniejszy montaż balustrad,  

b) rozebranie oraz położenie nowych posadzek z płytek,  

c) skucie nierówności, oczyszczenie, zagruntowanie oraz zaizolowanie podłoża. 

 

2.1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia: 

 Przedmiot zamówienia wykonać należy zgodnie z obowiązującymi normami i 

warunkami technicznymi. 

 Zastosować należy płytki granitowe mrozoodporne i antypoślizgowe o wymiarach 

60cmx60cmx2cm. 

 Kolorystyka użytego materiału nawiązywać powinna do istniejącej posadzki (istnieje 

możliwość wizji lokalnej). 

 Zamawiający wymaga, aby codziennie po wykonaniu prac miejsce prowadzenia 

remontu zostało na bieżąco uporządkowane. 

2.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

Szczegółowy zakres robót przewidzianych do wykonania zawiera Tabela nr 1 

Tabela nr 1 

Lp

. 

Podstawa Opis jedn. 

obm. 

Obmiar 

1 

 

KNR 4-04 0804-01 

Analogia 

Demontaż balustrad z kształtowników 

stalowych (stal nierdzewna) 

mb 20,000 

2 

 

KNR-W 4-01 0812-05 

uwaga p. tab. 

Rozebranie posadzek z płytek na 

zaprawie i kleju bez odzysku płytek 

m2 17,000 

3 

 

KNR 4-01 0211-01 Skucie nierówności betonu przy 

głębokości skucia do 1 cm- na 

potrzeby dowiązania się do schodów. 

m2 8,500 



4 

 

KNR 9-24 0101-04 Ręczne oczyszczenie podłoża o 

powierzchni porowatej 

m2 17,000 

5 

 

KNR 2-02 1118-01 Posadzki płytkowe układane na klej - 

przygotowanie podłoża 

m2 17,000 

6 

 

NNRNKB 202 1134-01 (z.VII) Gruntowanie podłoży 

preparatami "CERESIT CT 17" i 

"ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie 

poziome 

m2 17,000 

7 KNR K-04 0601-02 Wykonanie izolacji poziomej 

przeciwwodnej (woda bez naporu) z 

zaprawy uszczelniającej Budoszczel-H 

m2 17,000 

8 KNR 2-02 1118-10 Posadzki płytkowe z kamieni; płytki 

60x60x2 układane na klej metodą 

zwykłą 

m2 17,000 

9 

 

KNR 2-02 2109-04 

analogia 

Wykonanie okładzin ścianek i 

nakrywek cokołów. 

m 19,500 

10 

 

KNR K-04 0403-03 Impregnacja okładzin ceramicznych, 

klinkierowych i kamiennych 

m2 17,000 

11 

 

KNR 4-01 0108-09 0108-

10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego 

samochodami skrzyniowymi na 

odległość 25 km 

m3 2,000 

12 

 

KNR 2-02 1209-01 Balustrady tarasowe z pochwytem 

stalowym- montaż zdemontowanych 

wcześniej balustrad. 

mb 20,000 

 

3. Gwarancja 

Wykonawca udziela zamawiającemu gwarancję na wykonane prace na okres wskazany w 

ofercie, nie krótszy jednak niż 24 miesięcy i nie dłuższy niż 60 miesięcy. 

4. Termin realizacji zamówienia 

30 dni od dnia podpisania umowy. 

5. Termin, miejsce i sposób składania ofert 

1. Oferty należy złożyć zgodnie ze wzorem formularza oferty, który stanowi Załącznik 

nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego. 

2. Oferty należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej. 

3. Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez osobę/osoby uprawnione do 

reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy. 



4. W przypadku złożenia mniej niż dwóch ofert, Zamawiający zastrzega sobie 

możliwość zawarcia umowy z wykonawcą, który złożył jedyną ważną ofertę lub 

ponowionego przedstawienia zapytania ofertowego. 

5. W przypadku jeżeli dwie lub więcej ofert przedstawi taki sam bilans ceny / kosztu 

za realizację przedmiotu zamówienia i pozostałych kryteriów oceny, Zamawiający 

wezwie Wykonawcę do złożenia oferty dodatkowej w określonym przez 

Zamawiającego terminie. Zamawiający będzie pozyskiwał oferty dodatkowe do 

skutecznego wyboru oferty najkorzystniejszej. 

6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym 

etapie bez podawania przyczyn. 

7. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy należy przesłać za pośrednictwem 

poczty elektronicznej na adres: administracja@nfosigw.gov.pl.  

6. Kryteria oceny ofert 

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryterium: 

Kryterium Waga pkt 

Cena (C) 80 

Gwarancja (G) 20 

 

7.1. Oferty w kryterium Cena (C) zostaną ocenione wg wzoru: 

 

najniższa oferowana cena  

C = -------------------------------------- x 80 pkt.  

cena ocenianej oferty 

 

7.2. Oferty w kryterium Gwarancja (G) zostaną ocenione wg wzoru: 

     okres gwarancji w ocenianej ofercie 

G  =  ------------------------------------------------   x 20 pkt 

          najdłuższy z oferowanych okres gwarancji 

 

7.4. Punktacja łączna 

Łączna wartość punktowa oferty (W) wyliczana będzie wg wzoru: 

 

W = C+G 

 

Maksymalna łączna ilość punktów, jaką może otrzymać oferta Wykonawcy wynosi 100 pkt. 

mailto:administracja@nfosigw.gov.pl


Punkty będą obliczane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Niniejsze zamówienie 

zostanie udzielone temu Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów 

w ostatecznej ocenie punktowej. 

7. Szacunkowa wartość zamówienia 

Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza progu odpowiadającego wartości 

30 000,00 Euro i zamówienie nie podlega obowiązkowi stosowania przepisów Prawo 

zamówień publicznych. Zamówienie udzielane jest zgodnie z Regulaminem udzielania 

zamówień przez NFOŚiGW dostępnym na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce 

„zamówienia publiczne”. 

Uwaga: 

Zamawiający informuje, że istnieje możliwość, żeby przed złożeniem oferty, dokonać 

wizytacji miejsca prowadzenia robót w celu zapoznania się z uwarunkowaniami 

technicznymi. 

 

Załączniki: 

1. Wzór Formularza ofertowego. 

2. Istotne postanowienia umowy. 

 

 

 

 

 

 


