Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020
Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia
Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp
do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych

miejsce publikacji:
strona internetowa Zamawiającego oraz miejsce publiczne dostępne w siedzibie Zamawiającego tj. tablica ogłoszeń

Toruń, dnia 04.10.2016

OGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU
Nr sprawy: ZPO:ZP/7/2016

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy
im. Ks. Jerzego Popiełuszki

ul. Ligi Polskiej 8, 87-100 TORUŃ
tel./faks: (056) 65-74-290, e-mail: sekretariat2@op.pl

ogłasza postępowanie w trybie „zapytania ofertowego”
przez upublicznienie zapytania ofertowego na stronie internetowej Zamawiającego (beneficjenta)
stosownie do rozdziału 6.2 pkt. 4) w/w Wytycznych
oraz zapisu § 20 ust.2 wzoru umowy o dofinansowanie w ramach niniejszego projektu
- szczegółowe warunki udziału w postępowaniu i zasady jego prowadzenia określa niniejsze zapytanie ofertowe:

I. Przedmiot zamówienia: wykonanie „remontu pomieszczeń w budynku przy
ul. Łyskowskiego 15 w Toruniu na potrzeby realizacji projektu p.n. „Zostań w domu„
- w ramach zadania „Wsparcie deinstytucjonalizacji opieki nad osobami zależnymi poprzez rozwój
alternatywnych form opieki nad osobami niesamodzielnymi (w tym osobami starszymi)”.
II. Termin realizacji zamówienia: zgodnie z terminem określonym w ofercie, ale nie dłużej
niż 45 dni od dnia przekazania Wykonawcy terenu robót.
III. Warunki „zapytania ofertowego” z określonym przedmiotem zamówienia można
uzyskać w siedzibie Zamawiającego – sekretariat lub pobrać ze strony internetowej.
IV. Przedłożona oferta musi zawierać n/w dokumenty:
1/ wypełniony „formularz ofertowy” (wg Zał. Nr 1 do zapytania ofertowego).
2/ aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3/ wykaz osoby odpowiedzialnej za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami

na temat jej kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do
wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nią czynności oraz informacją
o podstawie do dysponowania tą osobą, w branży: konstrukcyjno-budowlanej.
Wykaz zgodnie z Zał. Nr 2 do zapytania ofertowego.
4/ oświadczenie, że osoba która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiada

wymagane uprawnienia budowlane i aktualne zaświadczenia o członkostwie wydane przez
właściwą izbę samorządu zawodowego - zgodnie z wzorem z Zał. Nr 2 do zapytania ofertowego.
5/ wykaz wykonanych minimum 2 robót budowlanych polegających na wykonaniu robót
budowlanych w budynkach użyteczności publicznej w rozumieniu § 3 pkt. 6) Rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie, o wartości minimum 25.000,00 zł brutto każda robota w okresie ostatnich
pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
– w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów,
na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty
budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały
wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami,
o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego
roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.
Wykaz zgodnie z Zał. Nr 3 do zapytania ofertowego.

Powyższe dokumenty muszą być przedstawione w formie oryginałów albo kserokopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
V. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
VI. Informacji dot. prowadzonego postępowania udziela – mgr Grażyna Śmiarowska,
tel. (56) 65-74-290 w godz. 8.00 – 14.30.
VII. Termin i miejsce składania ofert: 13.10.2016 r. godz. 15:00 (sekretariat zamawiającego).
VIII. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej:
1. Cena (koszt) - 94 %
2. Okres gwarancji - 3%
3. Termin wykonania - 3 %
IX. Termin związania ofertą: 30 dni od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

Dyrektor Zakładu Piel.-Opiekuńczego
im. Ks. Jerzego Popiełuszki
w Toruniu
mgr Grażyna Śmiarowska

