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Ogłoszenie

Numer

2022-4754-103502

Id

103502

Powstaje w kontekście projektu

RPSL.11.02.03-24-0560/19 - Moje CV moją szansą na rynku pracy

Tytuł

Wykonania  instalacji elektrycznej i niskoprądowej  oraz 
zabudowa ścianki oddzielającej z okien PCV w sali nr 16 
Zespołu Szkół Budowlanych w Rybniku w ramach projektu pn. 
„ Moje CV moją szansą na rynku pracy” współfinansowanego 
ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 
(Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. 
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2 
Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb 
lokalnego rynku pracy- kształcenie zawodowe uczniów dla 
poddziałania: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego

Warunki zmiany umowy

1.�Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 
której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika 
z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne 
dla Zamawiającego. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem powyższego warunku jest nieważna. 
2.�Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.

Załączniki

Dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dn. 2022-04-12
1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
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2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
3. Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych
4. Załącznik nr 4   - Przedmiar robót
5. Załącznik nr 7 - Rzut sali nr 16 (projektowana przegroda i stanowiska komputerowe)
6. Załącznik nr 8 - Przekrój/widok na ściankę oddzielającą z okien PCV
7. Zapytanie ofertowe z dnia 12.04.2022

Czy dopuszczalna oferta częściowa?

NIE

Data opublikowania ogłoszenia

2022-04-12

Data ostatniej zmiany

2022-04-12

Termin składania ofert

2022-04-27 10:00:00

Planowany termin podpisania umowy

2022-05

Dane adresowe ogłoszeniodawcy

Zespół Szkół Budowlanych w Rybniku
Świerklańska 42
44-200 Rybnik
NIP: 6420010758

Osoby do kontaktu

Sylwestra  Nagler-Minakowska
tel.: 693761217
e-mail: zsbrybnik@gmail.com

Części zamówienia

Część: 1

Tytuł części 1

Zapytanie ofertowe z dnia 12.04.2022r. 

Budżet części 1
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29625,00 PLN

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 1

Typ

Roboty budowlane

Podkategoria

Roboty budowlane

Opis

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji elektrycznej i niskoprądowej oraz zabudowa 
ścianki oddzielającej z okien PCV w sali nr 16 Zespołu Szkół Budowlanych w Rybniku w 
ramach projektu pn. „ Moje CV moją szansą na rynku pracy” współfinansowanego ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 
na lata 2014-2020 ( Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie 
potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do 
potrzeb lokalnego rynku pracy- kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.3. Wsparcie 
szkolnictwa zawodowego polegający na:
1)� wykonaniu roboty elektrycznej (instalacja zasilania 230V) w zakresie zgodnym z przedmiarem 
robót oraz wykonaniu instalacji sieci komputerowej w zakresie zgodnym z przedmiarem robót według 
następujących założeń:
a)�ilość punktów dostępu 5 szt.,
b)�punkt składa się z podwójnego gniazda 230 V i pojedynczego gniazda RJ45 kat 6,
c)�każde gniazdo elektryczne jest na osobnym bezpieczniku,
d)�gniazda zasilanie z istniejącej tablicy natynkowej 2x12 –tablica wyposażona w wył. różnicowo-
prądowe, rozłącznik, zabezpieczenie przepięciowe i lampki sygnalizacji napięcia, 
e)�tablica zasilona z rozdzielni znajdującej się w piwnicy kablem YDY5x6 prowadzonym natynkowo 
w rurze fi 45 na uchwytach,
f)�sieć komputerowa wykonana kablem UTP kat 6. Zakończona w zainstalowanej szafie 
dystrybucyjnej 9U na dostarczonym 24 portowym patch-panelu kat 6,
g)�w szafie przewidziano zainstalowanie panela zasilania, patch-panela 24xRJ45, switcha
24x10/100/1000 z dwoma portami SFP. Szafa zasilana z osobnego obwodu.
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2)�zabudowa oddzielenia zaplecza pracowni od klasy – dostawa i instalacja okien PCV wraz 
z drzwiami zamykanymi na klucz.
W przypadkach, w których zapisy zapytania ofertowego odnoszą się do norm, Zamawiający 
dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
Szczegółowy zakres robót został określony w przedmiarze robót (załącznik nr 4 do zapytania 
ofertowego), rzucie sali nr 16 – projektowana przegroda i stanowiska komputerowe (załącznik nr 7 
do zapytania ofertowego) oraz przekroju/widoku na ściankę oddzielającą z okien PCV (załącznik nr 
8 do zapytania ofertowego). Rodzaj zamówienia: robota budowlana.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA:
1)�Przed przygotowaniem oferty Zamawiający umożliwia przeprowadzenie wizji lokalnej w celu 
zapoznania się z zakresem  i obszarem prac. Wykonawców zainteresowanych wizją lokalną 
dotyczącą przedmiotu zamówienia prosimy o kontakt  drogą elektroniczną na adres: 
e-mail:zsbrybnik@gmail.com w celu ustalenia terminu. Wizji lokalnej Wykonawcy dokonają na własny 
koszt i ryzyko.
2)�Wykonanie prac objętych zamówieniem odbędzie się przy użyciu materiałów, narzędzi i sprzętu 
własnych Wykonawcy.
3)�Zastosowane materiały muszą być zgodne z obowiązującymi normami i przepisami oraz posiadać 
wszelkie stosowne atesty i certyfikaty dla produktów przeznaczonych do zastosowania w budynkach 
szkolnych,
4)�Zamawiający zapewni Wykonawcy bezpłatny pobór niezbędnych mediów (woda, energia 
elektryczna), dostęp do urządzeń sanitarnych oraz miejsce bezpiecznego składowania sprzętu i 
materiałów do czasu zakończenia prac,
5)�Zakres przedmiotu zamówienia obejmujący wykonanie prac w dni robocze od poniedziałku do 
piątku w godzinach od 8.00 do 19.00 oraz sobota w godzinach od 8.00 do 15.30,
6)�Zamawiający informuje, że przedmiot zamówienia nie wprowadza żadnych zmian w sposobie 
użytkowania obiektu, który dostosowany jest do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym do osób 
niepełnosprawnych,
7)�Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie zobowiązany jest przed podpisaniem 
umowy do sporządzenia harmonogramu robót i przedstawienia do akceptacji Zamawiającemu,
8)�Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia minimum 36 miesięcznej gwarancji na wykonane 
roboty oraz zastosowane materiały, licząc od daty podpisania protokołu odbioru robót,
9)�Umowa będzie zawarta na całość robót określonych w przedmiocie zamówienia. 
ZAMAWIAJĄCY ODRZUCI OFERTĘ WYKONAWCY, GDY: 
a) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
b)  oferta narusza przepisy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
c)  zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia,
d) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu, których nie można poprawić na zasadzie oczywistych 
omyłek  rachunkowych, 
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e) Wykonawca nie wykaże spełniania warunków udziału w postępowaniu,
f) zostanie złożona po terminie składania ofert,
g) zostanie podpisana przez osobę nieupoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1.�Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: 
zsbrybnik@gmail.com, lub poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na  adres: sekretariat 
Zespołu Szkół Budowlanych w Rybniku, ul. Świerklańska 42, 44 - 200 Rybnik, woj. śląskie, Polska w 
godzinach: od 7.30 do 15.30 lub za pośrednictwem serwisu Baza Konkurencyjności pod adresem 
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/. do dnia 27.04.2022 r. do godz. 10.00
2.�W przypadku złożenia oferty droga pocztową o ważności jej złożenia będzie decydować data 
wpływu do Zamawiającego. 
3.�Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone . 
4.�Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 27.04.2022 roku o godzinie 10.10 w siedzibie 
Zamawiającego pokój narad nr 4.
5.�Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które odpowiadają wymaganiom opisanym w 
niniejszej zapytaniu ofertowym. Wybór najkorzystniejszej oferty dokonany zostanie na podstawie 
kryteriów wyboru określonych w  niniejszym zapytaniu ofertowym. 
6.�Zamawiający zastrzega możliwość weryfikacji złożonych oświadczeń i danych w tych 
oświadczeniach na każdym etapie oceny oferty i realizacji zamówienia. 
7.�Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
8.�W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących 
treści złożonych ofert.
9.�Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną. 
10.�Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w tekście oferty oczywistych omyłek pisarskich, 
niezwłocznie zawiadamiając o tym danego Wykonawcę.  
11.�Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego zapytania ofertowego 
na każdym jego etapie.  
12.�Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, który złoży ofertę niepodlegającą odrzuceniu i 
która zostanie uznana za najkorzystniejszą (uzyska największą liczbę punktów przyznanych według 
kryteriów wyboru oferty określonych w niniejszej zapytaniu ofertowym). 
13.�Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych 
ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.  

Okres gwarancji

minimum 36 miesięcy 

Kody CPV

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
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45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

śląskie

Powiat

Rybnik

Gmina

Rybnik

Miejscowość

Rybnik

Harmonogram

Etap 1

Koniec realizacji

2022-06-15

Opis

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 15 czerwca 2022 r.

Czy występuje płatność częściowa

NIE

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Opis

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, 
dotyczące uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile 
wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
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Typ

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, 
dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

Typ

Dodatkowe warunki udziału

Opis

1)�zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, 
dotyczące zdolności do występowania w obrocie gospodarczym. Zamawiający nie określa warunku 
w tym zakresie. 
4)�zdolności technicznej lub zawodowej.
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, 
dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie. 
5)�brak powiązań kapitałowych lub osobowych;
Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z 
Zamawiającym. Przez postępowanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania 
między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 
Zamawiającego lub osobami wykonującymi 
w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury 
wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
•�uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
•�posiadaniu co najmniej 10% udziału lub akcji,
•�pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 
•�pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 
pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku 
przysposobienia, opieki lub kurateli.
Wykonawca jest zobowiązany do podpisania Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz o niepodleganiu wykluczeniu z 
postępowania oraz Oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych między 
wykonawcą a zamawiającym – Załączniki nr 2  i nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

Typ

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
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Opis

Załącznik nr 1�Formularz ofertowy 
Załącznik nr 2�Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego oraz o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania
Załącznik nr 3�Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych

Kryteria oceny do części 1

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

Kryterium oceny ofert-Cena 100% Waga punkty 100. Oferta o najniższej cenie uzyska 100 punktów, przy 
założeniu, że 1 pkt=1% wagi. Pozostałe oferty uzyskają wartość punktową wyliczoną wg poniższego wzoru: 
C(K1)= (Cn/CB)x waga. Szczegóły znajdują się w dziale VI. zapytania ofertowego.

Podsumowanie

Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem

-> 2022-04-12 - data opublikowania

-> 2022-04-27 10:00:00 - termin składania ofert

-> 2022-05 - planowany termin podpisania umowy
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Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia

-> 2022-06-15 - Etap1 (koniec): Roboty budowlane / Roboty budowlane / Przedmiotem zamówienia jest 
wykonanie instalacji elektrycznej i niskoprądowej oraz zabudowa ścianki ... 

-> ????-??-?? - Etap1 (początek): Roboty budowlane / Roboty budowlane / Przedmiotem zamówienia jest 
wykonanie instalacji elektrycznej i niskoprądowej oraz zabudowa ścianki ...


