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ROZEZNANIE CENOWE  
z dnia 14.02.2017 r. 

Zamawiający Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie  

Centrum Kształcenia w Kutnie  

Ul. Jagiełły 2 

99-300 Kutno 

Osoba upoważniona przez 

Zamawiającego do 

bieżących kontaktów, w tym 

udzielania odpowiedzi na 

pytania Oferentów 

Godziny pracy: od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00 

tel./fax. (24) 253 37 42 

Osoba do kontaktu: Róża Karasińska 

e-mail: centrum@zdz-kutno.pl 

Tytuł projektu, Nr projektu Projekt  pt. „Kolorowy Świat- żłobek w gminie wiejskiej Kutno” 

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Łódzkiego 2014-2020, Nr  RPLD.10.01.00-10-B004/16   
Przedmiot zamówienia Przystosowanie wolnej powierzchni budynku pod wymagania lokalowe i 

sanitarne żłobka 

Opis przedmiotu 

zamówienia 

Wykonane prace remontowe i adaptacyjne powinny spełniać następujące 

wymagania: 

- Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w 

sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz.U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650 z 

późn. zm.); 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w 

sprawie wymagań 

lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony 

żłobek lub klub 

dziecięcy (Dz.U.z 2014 r., poz. 925), 

Przedmiot zamówienia obejmuje: 

Cześć I- Roboty budowlane 

1. Wykonanie chodnika z podjazdem z kostki brukowej, do wejścia dla 

wózków, w tym dla osób z niepełnosprawnościami (40m
2
) 

Część II Roboty wykończeniowe 

1. Wylewka i wyburzenie ścian: usunięcie starej glazury i terakoty (30m2), 

wykonanie wylewki na powierzchni 35,5 m2, przygotowanie podłoża pod 

panele podłogowe. Wyburzenie otworu w ścianach na wykonanie drzwi 

90/200. 

2. Wymiana drzwi zewnętrznych 1szt. o wymiarach 100/200. 

3. Zakup i założenie drzwi wewnętrznych z futrynami oraz 

samozamykaczem-1szt. 

4. Zeskrobanie, zmycie, usunięcie starych farb oraz uzupełnienie i naprawa 

pęknięć, malowanie wraz z materiałem (dotyczy pomieszczeń o łącznej 

powierzchni 93m2) 

5. Przymocowanie na stałe do podłoża dywanu w sali edukacyjno-

wychowawczej 1szt. 

6. Położenie paneli podłogowych wraz z materiałem (62m2) 

7. Obudowa grzejników 4 szt. 

8. Glazura i terakota, wraz z położeniem w pomieszczeniu WC dla dzieci 

(usunięcie starej terakoty, przygotowanie podłoża, położenie glazury i 

terakoty w pomieszczeniu 9m2. 

9. Podajnik na ręczniki papierowe przymocowanego na stałe do ściany 1 szt. 

10. Podajnik na mydło przymocowanego na stałe do ściany 1 szt. 

Część III Roboty instalacyjne 

1. Oświetlenie ewakuacyjne 4szt. 
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Termin i miejsce realizacji 

realizacji  27.03.2017r., Bielawki 35a, 99-300 Kutno 

Kryteria oceny ofert Cena 

Spełnienie klauzuli społecznej 

Sposób oceny oferty/ w tym 

przyznawania punktacji za 

spełnienie kryteriów oceny 

ofert/ 

Kryterium oceny ofert: 

- cena(C)= 90 pkt. 

- klauzula społeczna (KS)= 10 pkt. 

Łącznie można uzyskać 100 pkt. 

Właściwa dla każdej oferty liczba punktów (P) będzie obliczana na podstawie 

wzoru: P=C+KS 

 

1. Kryterium cena:  

W ramach tego kryterium zostaną przyznane punkty od 0 do 90, przy czym do 

porównania cen przyjęta zostanie cena brutto. Najwyższą liczbę punktów otrzyma 

oferta zawierająca najniższą cenę, a każda następna zostanie oceniona według 

wzoru: 

                                   
    

  
    

C min – najniższa oferowana cena 

C n – cena danej oferty  

2.Kryterium klauzula społeczna: 
Za metodę oceny oferty w zakresie klauzuli społecznej, oferta może uzyskać 
maksymalnie 10 punktów.    
- za zatrudnianie minimum 1 osoby niepełnosprawnej na umowę o prace na dzień 
zakończenia prowadzonego rozeznania, 27.02.2017r.  - 10 pkt 
- za brak zatrudnienia osób niepełnosprawnych na umowę o pracę  na dzień 
zakończenia rozeznania- 0 pkt   
W celu potwierdzenia zatrudnienia osób niepełnosprawnych na umowę o pracę 
Wykonawca składa oświadczenie o zatrudnianiu takich osób na dzień zakończenia 
prowadzenia rozeznania. 
W przypadku nie złożenia tego oświadczenia Prowadzący postępowanie nie 
wezwie do uzupełnienia dokumentów i przyzna 0 pkt w tym kryterium. 

 

Oferta, która otrzyma najwyższą łączną liczbę punktów, ocenę, będzie uznana za 

najkorzystniejszą i wybrana na wykonawcę. 

Termin składania ofert 
27.02.2017r. godzina 15.00 

Sposób składania ofert Oferty należy składać na formularzu oferty cenowej, która stanowi załącznik nr 1 

do Rozeznania cenowego w nieprzekraczającym  terminie do dnia: 27.02.2017r.  

do godziny 15:00  

Miejsce składania ofert: 

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie,  

Centrum Kształcenia w Kutnie 

ul. Jagiełły 2 

99-300 Kutno 

 

Oferty, które wpłyną w późniejszym terminie nie będą rozpatrywane. 

Przedmiotowe rozeznanie cenowe znajduje się na stronie internetowej 

Zamawiającego (www.zdz-kutno.pl). Wykonawca przed złożeniem oferty 

zobowiązany jest zapoznać się z informacjami umieszczonymi na tej stronie, gdyż 

wszelkie informacje związane z zapytaniami do przedmiotu zamówienia 

Zamawiający zamieści na stronie. 

Sposób przygotowania 

oferty 

1. Sposób sporządzania oferty i okoliczności powodujące wykluczenie oferenta: 
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 ofertę należy sporządzić zgodnie z wymogami niniejszego rozeznania 

cenowego, 

 do oferty należy dołączyć wszystkie dokumenty wymagane w pkt. 2 

(poniżej),  

 oferta cenowa powinna być wyrażona w PLN, 

 oferent zostanie wykluczony z postępowania jeżeli jest powiązany z 

zamawiającym osobowo lub kapitałowo. W celu wykazania braku podstaw 

do wykluczenia w w/w zakresie wykonawca składa oświadczenie 

wykonawcy stanowiące załącznik nr 2 do Rozeznania cenowego, 

 Wykonawca składa ofertę obejmującą całość zamówienia (wszystkie 

części przedmiotu zamówienia) bądź ofertę cząstkową 

 W cenę zamówienia wliczone są drobne materiały, służące realizacji 

przedmiotu zamówienia, tj.: pianka montażowa, silikon, fugi, złączki, folie 

zabezpieczające, pędzle, wałki itd.) 

 Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i 

złożeniem oferty, bez względu na wynik postępowania 

2.    Zawartość oferty: 

 ofertę cenową zgodnie z załączonym wzorem - Załącznik nr 1, 

 oświadczenie Wykonawcy zgodnie z załączonym wzorem – Załącznik    

nr 2, 

 Oświadczenie o spełnieniu klauzuli społecznej – Załącznik nr 3,  

 

Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oraz złożeniem oferty ponosi 

wykonawca, niezależnie od wyniku postępowania. 

 

3.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji ceny z Wykonawcami, 

którzy podadzą najniższą cenę, jeżeli zaproponowana cena będzie przewyższać 

budżet Zamawiającego. Negocjacje nie będą prowadzone w przypadku 

zaproponowania przez Wykonawcę ceny równej bądź niższej od zapisanej w 

budżecie projektu. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez 

wskazania przyczyny. 

Informacje dodatkowe: 1. Realizator Projektu przewiduje możliwość podjęcia współpracy z więcej niż 

jednym Wykonawcą. 

2.Realizator projektu przewiduje możliwość złożenia oferty całościowej bądź 

oferty cząstkowej na poszczególne części przedmiotu zamówienia. 

3.Wykonawca realizował będzie powierzone zadania na terenie Żłobka w 

miejscowości Bielawki 35a/k.Kutna.  

4.W wynagrodzenie powinien być wliczony koszt dojazdu do miejsca realizacji 

zamówienia. 

5.Zapłata współfinansowana jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego. 

Załączniki : 

1. Druk Oferty Cenowej  

2. Oświadczenie Wykonawcy 

3. Oświadczenie o klauzuli społecznej 

 

ZATWIERDZIŁ 
Dyrektor Centrum Kształcenia w Kutnie 

Róża Karasińska 


