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Białystok, 08.09.2021r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

 Działając w imieniu Podlaskiego Stowarzyszenia Sportowego Osób Niepełnosprawnych 

„START” w Białymstoku zapraszam do złożenia oferty dotyczącej wykonania remontu części 

budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej, mieszczącego się w Ogrodniczkach (gmina Supraśl) przy 

ulicy Białostockiej 62. Zapytanie wyłączone ze stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 

2019r. - Prawo  zamówień  publicznych (Dz. U. z 2019r., poz.2019, z późn. zm.),  nie spełniając 

przesłanek art. 4 pkt. 3 lit. a). Zapytanie w ramach projektu dofinansowanego ze środków PFRON 

poprzez Powiat Białostocki w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”, 

obszar F. 

I.  Określenie przedmiotu zamówienia - wykaz robót budowlanych w Warsztacie Terapii 

Zajęciowej w Ogrodniczkach (wszystkie roboty budowlane muszą być wykonane do 

01.03.2022r.): 

- remont i modernizacja pomieszczeń sanitarnych, przystosowanie WC do korzystania przez osoby z 

niepełnosprawnościami poruszające się na wózkach inwalidzkich, 

- remont/modernizacja aneksu kuchennego w pracowni nauki czynności życia codziennego, 

- remont/wymiana instalacji elektrycznej w budynku w poziomie parteru  łącznie z wymianą 

punktów oświetleniowych. 

Przedmiot i zakres robót: 

1. Prace budowlane: 

- roboty rozbiórkowe, 

- wykonanie nowych ścianek i przepierzeń, 

- wykonanie podłoża i posadzki, 

- tynki i okładziny wewnętrzne, 

- malowanie wewnętrzne, 

- stolarka okienna i drzwiowa. 

2. Prace w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnej, wentylacji i CO: 

- instalacja centralnego ogrzewania w pomieszczeniach remontowanych, 

- instalacje wodno-kanalizacyjna, 

- instalacje armatury dla osób niepełnosprawnych, 

- instalacje armatury ogólnej, 

- instalacje wentylacji. 

3. Prace w zakresie instalacji elektrycznej: 

- demontaż istniejącej instalacji elektrycznej, 

- zasilanie parteru, 

- wykonanie oprzewodowania instalacji gniazdowej i oświetleniowej 

- montaż osprzętu elektroinstalacyjnego, 

- badania i pomiary. 

II. Wymagania dotyczące Wykonawcy 

1. O realizację zamówienia może ubiegać się każdy podmiot, który znajduje się w sytuacji 

ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia i posiada uprawnienia do 

wykonywania działalności opisanej w zapytaniu ofertowym. 

2. Spełnienie wymagań i wskazań, przekazywanych przez instytucje rządowe i samorządowe, dot. 

wykonywania wym. prac w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce. 

III.  Wagi procentowe, kryteria wyboru 

- cena brutto podana w polskich złotych 90% - ocena na podstawie oświadczenia wykonawcy w 

ofercie; 

- doświadczenie 10% - ocena na podstawie oświadczenia wykonawcy o wykonaniu podobnych 

usług; 
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Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert o rażąco niskich/wysokich cenach w 

szczególności, gdy cena oferty jest wyższa/niższa o 20 proc. średniej arytmetycznej cen wszystkich 

złożonych ofert łącznych i/lub cząstkowych. 

IV. Informacja na temat zakresu wykluczenia z możliwości realizacji zamówienia 

1. Wykluczenie z tytułu powiązania osobowego lub kapitałowego z PSSON „START” Białystok. 

2. Niezłożenie oferty do biura Stowarzyszenia w formie pisemnej w wyznaczonym terminie. 

V. Oferta 

1. Oferta winna być ważna do 30.12.2021r. 

2. Oferta może zostać złożona na formularzu odpowiedzi na zapytanie – dołączonym do 

niniejszego ogłoszenia. W ofercie należy wskazać których prac dotyczy: 1. Prace budowlane, 

i/lub: 2. Prace w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnej, wentylacji i CO, i/lub: 3. Prace w 

zakresie instalacji elektrycznej – ze wskazaniem okresu gwarancyjnego na wykonane roboty. 

Ofertę można składać na wykonanie wszystkich prac wym. w pkt. 1-3 lub ofertę cząstkową na 

wykonanie tylko jednej/dwóch robót modernizacyjnych.  

3. Ofertę należy przygotować w przeliczeniu na koszt robót (kwota netto oraz kwota brutto) i 

przesłać listownie na adres Podlaskiego Stowarzyszenia Sportowego Osób Niepełnosprawnych 

„START” w Białymstoku, ul. Włókiennicza 4 lok. 104, lub pocztą elektroniczną (skan oferty, 

podpisanej przez osoby upoważnione) na adres mailowy startbialystok@gmail.com do dnia 

15.09.2021r. do godziny 14:00.  

4. W ofercie należy wskazać termin rozpoczęcia i przewidywany termin zakończenia robót. 

5. Ze względu na obecne i przyszłe obostrzenia/ograniczenia/sytuacje nie możliwe do 

przewidzenia na dzień ogłoszenia zapytania ofertowego – również związane z COVID-19, 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ilości uczestników biorących udział w obozie, 

zmianę terminu lub odwołanie. 

6. Osobą do kontaktu z oferentami jest: Mirosław Rodzik tel. 85 7108 100 

7. Do oferty należy dołączyć podpisane oświadczenie o treści: 

„Składając niniejszą ofertę jednocześnie oświadczam że nie ma powiązania osobowego ani 

kapitałowego z Podlaskim Stowarzyszeniem Sportowym Osób Niepełnosprawnych „START” 

w Białymstoku - z osobami upoważnionymi do zaciągania w ich imieniu zobowiązań, lub 

osobami wykonującymi w jego imieniu czynności związane z przygotowaniem i 

przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, w szczególności poprzez: 

• uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

• posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji, 

• pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 

• pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli”. 

Informacja RODO (przetwarzanie danych w procesie zapytań ofertowych): w związku ze złożeniem 

ofert, informujemy że przesłane dane osobowe, będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, 

przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w 

przepisach o archiwizacji. 
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