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Poznań, dnia 06.11.2018 roku 

 

 

 

Fundacja Dar Edukacji 

Znak sprawy: 06/11/2018/FDE 

 

 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE  

W RAMACH ROZEZNANIA RYNKU 

 

 

W związku z realizacją projektu Klub seniora ”zapał-życie-ruch”, w ramach poddziałania 7.2.2. Usługi 

społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe, działania 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Oś Priorytetowa 7 

Włączenie społeczne, Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, zwracam się z prośbą  

o przedstawienie oferty w postępowaniu na: 

 

 Organizację klubu seniora ”zapał-życie-ruch” 
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1. ZAMAWIAJĄCY 

Fundacja Dar Edukacji 

ul. Mjr. H. Sucharskiego 3, 71-944 Łódź 

NIP: 7262650955 

Adres do korespondencji: 

Biuro projektu Klub seniora ”zapał-życie-ruch” 

ul. Hoża 1, 60-591 Poznań 

Email: g.tereszkiewicz@firs.org.pl 

 

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W RAMACH ROZEZNANIA RYNKU 

 

Postępowanie prowadzone będzie w ramach rozeznania rynku 

 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Ogólne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia oraz jego realizacji: 

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego, w zakresie Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś 

priorytetowa 7, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.2  

 

Miejsce realizacji zamówienia: Gminny Ośrodek Kultury w Liskowie, powiat kaliski, woj. Wielkopolskie 

Opis zamówienia: 

W ramach niniejszego zapytania ofertowego dotyczącego rozeznania rynku Zamawiający wyodrębnił 5 (pięć) 

części zamówienia związane z realizacją projektu, gdzie część zamówienia stanowi:   

Zadanie 1 

Przedmiotem zapytania ofertowego dotyczącego rozeznania rynku w ramach zadania 1 jest 

dostosowanie/modernizacja budynku i pomieszczeń.  Elementy zamówienia: 

 

Rodzaj usługi Opis J.m. Ilość 

Roboty malarskie - 
Malowanie ścian i sufitów 
sali komputerowej  

I. Przygotowanie powierzchni ścian i sufitów z po szpachlowaniem rys i 

pęknięć. Wykonanie robót przygotowawczych oraz porządkowych przy 

malowaniu – ułożenie a następnie zwinięcie i wyniesienie folii z 

pomieszczeń a po zakończeniu całości zadania - usunięcie z budynku.  

II. Dwukrotne malowanie ścian i sufitu farbami akrylowymi w kolorach 

pastelowych, jasnych. Kolorystyka do ustalenia z Zamawiającym przed 

rozpoczęciem prac.  

III. Przestawienie (wystawienie i wstawienie) mebli z pomieszczeń w 

których będą wykonywane prace malarskie. 

Malowanie farbą akrylowa przeznaczoną do malowania elewacji 

budynków oraz ścian wewnątrz pomieszczeń , wykonanych z tynków 

cementowo-wapiennych, tynków gipsowych, betonu, płyt gipsowo – 

kartonowych, odporna na działanie czynników atmosferycznych, 

podwyższona odporność na promieniowanie UV, odporna na 

szorowanie na mokro, umożliwiająca prawidłowe oddychanie ścian, 

usługa 1 
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wykonawca – ściany i sufit – powierzchnia ok. 400,00 m2. 

Roboty malarskie - 
Malowanie ścian i sufitów 
sali zajęć Klubu Seniora 

I. Przygotowanie powierzchni ścian i sufitów z po szpachlowaniem rys i 
pęknięć. Wykonanie robót przygotowawczych oraz porządkowych przy 
malowaniu – ułożenie a następnie zwinięcie i wyniesienie folii z 
pomieszczeń a po zakończeniu całości zadania - usunięcie z budynku.  
II. Dwukrotne malowanie ścian i sufitu farbami akrylowymi w kolorach 
pastelowych, jasnych. Kolorystyka do ustalenia z Zamawiającym przed 
rozpoczęciem prac.  
III. Przestawienie (wystawienie i wstawienie) mebli z pomieszczeń w 
których będą wykonywane prace malarskie. 
Malowanie farbą akrylowa przeznaczoną do malowania elewacji 
budynków oraz ścian wewnątrz pomieszczeń , wykonanych z tynków 
cementowo-wapiennych, tynków gipsowych, betonu, płyt gipsowo – 
kartonowych, odporna na działanie czynników atmosferycznych, 
podwyższona odporność na promieniowanie UV, odporna na 
szorowanie na mokro, umożliwiająca prawidłowe oddychanie ścian , 
wykonawca – ściany i sufit – powierzchnia ok. 240,00 m2. 

usługa 1 

Roboty malarskie - 
Malowanie ścian i sufitów 
sali tanecznej 

I. Przygotowanie powierzchni ścian i sufitów z po szpachlowaniem rys i 
pęknięć. Wykonanie robót przygotowawczych oraz porządkowych przy 
malowaniu – ułożenie a następnie zwinięcie i wyniesienie folii z 
pomieszczeń a po zakończeniu całości zadania - usunięcie z budynku.  
II. Dwukrotne malowanie ścian i sufitu farbami akrylowymi w kolorach 
pastelowych, jasnych. Kolorystyka do ustalenia z Zamawiającym przed 
rozpoczęciem prac.  
III. Przestawienie (wystawienie i wstawienie) mebli z pomieszczeń w 
których będą wykonywane prace malarskie. 
Malowanie farbą akrylowa przeznaczoną do malowania elewacji 
budynków oraz ścian wewnątrz pomieszczeń , wykonanych z tynków 
cementowo-wapiennych, tynków gipsowych, betonu, płyt gipsowo – 
kartonowych, odporna na działanie czynników atmosferycznych, 
podwyższona odporność na promieniowanie UV, odporna na 
szorowanie na mokro, umożliwiająca prawidłowe oddychanie ścian , 
wykonawca – ściany i sufit – powierzchnia ok. 300,00 m2. 

usługa 1 

Cyklinowanie wraz z 
lakierowaniem parkietu 
sali zajęć 

I. Przygotowanie sali do prac renowacyjnych poprzez odpowiednie 
zabezpieczenie wyposażenia sali zajęć i pozostałych nieusuwalnych 
elementów wyposażenia sali. Przestawienie (wystawienie i wstawienie) 
mebli z pomieszczeń w których będą wykonywane prace. 
II. Cyklinowanie podłogi oraz prace naprawcze tej podłogi. Prace 
cykliniarskie muszą być prowadzone w taki sposób, aby kurz i pył nie 
wydostawały się z pomieszczenia remontowanego, tzn. drzwi muszą 
być szczelnie zaklejone taśmą, korytarze zabezpieczone folią 
odcinającą obszar remontu, wszelkie szpary zaklejone taśmą. 
III. Gruntowanie podłogi po cyklinowaniu (lakier podkładowy) 
IV. Dwukrotne malowanie podłogi lakierem antypoślizgowym o 
podwyższonej twardości i odporności na ścieranie, przeznaczonym do 
podłóg drewnianych o dużej intensyfikacji użytkowania posiadającym 
atesty ppoż. oraz atesty dopuszczające do stosowania w 
pomieszczeniach zamkniętych, w których przebywają ludzie. 
– powierzchnia ok. 99,00 m2. 
 
 

usługa 1 

Cyklinowanie wraz z 
lakierowaniem parkietu 
Sali tanecznej 

I. Przygotowanie sali do prac renowacyjnych poprzez odpowiednie 
zabezpieczenie wyposażenia sali widowiskowej/tanecznej, okotarowania 
sceny, oświetlenia scenicznego i pozostałych nieusuwalnych elementów 
wyposażenia sali. Przestawienie (wystawienie i wstawienie) mebli z 

usługa 1 
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pomieszczeń w których będą wykonywane prace. 
II. Cyklinowanie podłogi oraz prace naprawcze tej podłogi. Prace 
cykliniarskie muszą być prowadzone w taki sposób, aby kurz i pył nie 
wydostawały się z pomieszczenia remontowanego, tzn. drzwi muszą 
być szczelnie zaklejone taśmą, korytarze zabezpieczone folią 
odcinającą obszar remontu, wszelkie szpary zaklejone taśmą. 
III. Gruntowanie podłogi po cyklinowaniu (lakier podkładowy) 
IV. Dwukrotne malowanie podłogi lakierem antypoślizgowym o 
podwyższonej twardości i odporności na ścieranie, przeznaczonym do 
podłóg drewnianych o dużej intensyfikacji użytkowania posiadającym 
atesty ppoż. oraz atesty dopuszczające do stosowania w 
pomieszczeniach zamkniętych, w których przebywają ludzie. 
– powierzchnia ok. 220,00 m2. 

 

4. TERMIN REALIZACJI UMOWY 

Termin wykonania zamówienia w zakresie Zadanie 1 w 21 dni od dnia udzielenia zamówienia jednakże nie 

dłużej niż do 14 grudnia 2018 r. 

 

5. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY ORAZ SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 

Oferty należy składać osobiście, pocztą w formie pisemnej na adres Zamawiającego (tj. Fundacja Dar Edukacji, 

ul. Hoża 1, 61-591 Poznań) lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: g.tereszkiewicz@firs.org.pl. 

Termin złożenia oferty: 13.11.2018 r.  do godz. 10:00 

5.1. Oferta powinna być doręczona w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta w ramach rozeznania rynku na 

modernizację/remont pomieszczeń w GOK Liskowie  -  projekt pt. Organizację klubu seniora ”zapał-życie-

ruch”. W przypadku składania oferty drogą elektroniczną powyższy dopisek należy wskazać w tytule 

wiadomości.   

5.2. Oferta wraz z załącznikiem nr 1 powinna być podpisana przez Wykonawcę. W przypadku składania oferty 

drogą elektroniczną należy przesłać zeskanowane dokumenty, podpisane przez Wykonawcę. 

5.3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. 

5.4. Oferty złożone po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone Wykonawcom. 

5.5. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert. 

5.6. Złożona oferta winna zawierać przynajmniej: 

a) wypełniony formularz ofertowy załącznik Nr 1 (zgodnie ze wzorem Zamawiającego). 
 

6. OKREŚLENIE WARUNKÓW ISTOTNYCH ZMIAN UMOWY 

 

6.1 Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy o zamówienie  w następujących okolicznościach:  

a) warunki oraz termin płatności, w szczególności w przypadku konieczności uwzględnienia okoliczności, 

których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy o zamówienie, jak również w przypadku 

gdy ze względu na interes Zamawiającego zmiana warunków oraz terminu płatności jest konieczna, 

b) sposób wykonania przedmiotu zamówienia, w szczególności gdy zmiana sposobu realizacji zamówienia 

wynika ze zmian w obowiązujących przepisach prawa bądź wytycznych mających wpływ na wykonanie 

zamówienia, jak również ze względu na uzasadnione potrzeby Zamawiającego lub uczestników 

projektu, 
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c) zmiana terminu realizacji zamówienia, jeżeli z przyczyn organizacyjnych bądź ze względu na zmianę 

okresu realizacji projektu lub ze względu na interes Zamawiającego nie będzie możliwości realizacji 

przedmiotu zamówienia w założonym terminie. 

7. INFORMACJE DODATKOWE 

7.1. Zamawiający zastrzega, że nie przewiduje uzupełniania i wyjaśniania treści dokumentów składanych przez 

Wykonawców.  

7.2. Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści 
niniejszego rozeznania rynku. W tej sytuacji Wykonawcy zostaną poinformowani o nowym terminie składania 
ofert. Wykonawcy zostaną powiadomieni o dokonanej zmianie treści rozeznania rynku. Zamawiający zastrzega, 
iż termin składania ofert zostanie przedłużony o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to 
konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian. 

7.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawienia w tekście przysłanej oferty oczywistych omyłek 
pisarskich lub rachunkowych, niezwłocznie zawiadamiając o tym danego Wykonawcę.  

7.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji z Wykonawcą, który spełnia warunki udziału w postępowaniu 
i złoży najkorzystniejszą ofertę (uwzględniając wszystkie kryteria oceny ofert).  

7.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podawania przyczyny, 
na każdym jego etapie do momentu wyboru Wykonawcy.  

7.6. Niniejsze postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 
Prawo zamówień publicznych. 

7.7. Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest Grzegorz Tereszkiewicz. 

7.8. Zamawiający powiadomi niezwłocznie o wynikach rozstrzygnięcia zapytania wszystkich 
Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. 

7.9. Zamawiający informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO: 

 administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Marszałek Województwa Wielkopolskiego; w 

sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt z inspektorem ochrony 

danych osobowych: Departament Organizacyjny i Kadr, al. al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel. 61 

626 63 00, fax 61 626 63 01 www.wrot.umww.pl, dpr.sekretariat@umww.pl Niepodległości 34, 61-714 

Poznań, e-mail: inspektor.ochrony@umww.pl, tel.: 61 626 67 09; 

 administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w ramach zbioru danych „Centralny 

system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych” jest Minister właściwy do 

spraw rozwoju z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wiejskiej 2/4, 00-926 Warszawa,  

 Pani/Pana dane osobowe zostaną powierzone do przetwarzania Beneficjentowi Fundacj Dar Edukacji, 

ul. Hoża 1, 60 – 591 Poznań, NIP 726 265 09 55, e-mail: firs@firs.org.pl oraz podmiotom, które na 

zlecenie Beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu, 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia na Dostosowanie/modernizacja budynku i pomieszczeń 

Gminnego Ośrodka Kultury w Liskowie (rozeznanie rynku nr 06/11/2018/FDE prowadzonym w ramach 

zasady konkurencyjności), 

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania,  

mailto:firs@firs.org.pl
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 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 

wymogiem określonym Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na 

lata 2014-2020 wydanych na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach 

realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 

(tzw. ustawa wdrożeniowa), związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia,   

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO, 

 posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych* 

*(wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 

o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy oraz nie może naruszać integralności 

protokołu oraz jego załączników) 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO** 

**(wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 

przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw 

innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej 

lub państwa członkowskiego),   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

 nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą 

prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

8. ISTOTNE WARUNKI UMOWY 

8.1. Zamawiający informuje, że umowa przedmiotem której będzie realizacji przedmiotu zamówienia, będzie 

przewidywała kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach: 

 

a) za opóźnienie w realizacji przedmiotu zamówienia - w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia, 

b) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 20% wartości 

wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia.  

8.2. W przypadku, gdy szkoda będzie przewyższała wysokość kar umownych, Zamawiający będzie mógł 

dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

 

ZAŁĄCZNIKI 

1. Załącznik nr 1 - Formularz rozeznania rynku. 
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Załącznik nr 1 Formularz rozeznania rynku 

……………………………………… 
(Pieczęć Firmy) 

Poznań, dn.………….2018r. 

 

 

Oferta w ramach rozeznania rynku 

 

 

Fundacja Dar Edukacji z siedzibą przy ul. Mjr. Henryka Sucharskiego 3, 71-944 Łódż, reprezentowana przez 

Krzysztofa Makowskiego - Prezesa Zarządu, realizująca Projekt Klub seniora ”zapał-życie-ruch”, w ramach 

poddziałania 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe, działania 7.2. Usługi społeczne i 

zdrowotne, Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne, Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 

2014-2020współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,  

 

zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty dotyczącej dostosowanie/modernizacja budynku i pomieszczeń w 

Gminnym Ośrodku Kultury w Liskowie. 

 

 
Rodzaj usługi 

 
Ilość 

 
J.m. 

 
Cena ofertowa brutto za 
jeden metr kwadratowy 

Cena ofertowa brutto za całość 
(tj. cena ofertowa brutto za 

jeden metr kwadratowy x  ilość 
metrów) 

Roboty malarskie - Malowanie ścian i 
sufitów sali komputerowej 400,00 m2 1 usługa 

  

Roboty malarskie - Malowanie ścian i 
sufitów sali zajęć Klubu Seniora 
240,00 m2 

1 usługa 

  

Roboty malarskie - Malowanie  i 
sufitów sali tanecznej 300,00 m2 

1 usługa 
  

Cyklinowanie wraz z lakierowaniem 
parkietu sali zajęć 90,00 m2 

1 usługa 
  

Cyklinowanie wraz z lakierowaniem 
parkietu Sali tanecznej 220,00 m2 1 usługa 

  

Łączna cena brutto:   

 

Proponuję stawkę za wykonie całości zadania w wysokości………………………….. PLN brutto  

(słownie: ………….…………………………………………………………….zł brutto) za dostosowanie/modernizację 

budynku i pomieszczeń w Gminnym Ośrodku Kultury w Liskowie. Oferta została złożona dn………….……2018 r. 

 

 

 

………………………………………………… 

(data i podpis składającego propozycję cenową) 


