
 

 

 
ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/22 

 
Wymiana drzwi wejściowych, remont klatki schodowej – schody, tynki, malowanie, 

naprawa lastriko w budynku przy ul. Toruńskiej 8 w Gdańsku. 
 

I. ZAMAWIAJĄCY: 
 
Wspólnota Mieszkaniowa ul. Toruńska 8 w Gdańsku 
80-822 Gdańsk 
NIP 583-27-00-940 
 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
1. Zapytanie ofertowe związane jest z realizacją Projektu „Rewitalizacja Dolnego Miasta                    

i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku”, w ramach Regionalnego 
Programu operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-
2020), współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 8 Konwencja, Działania 8.1. Kompleksowe 
przedsięwzięcia rewitalizacyjne - wsparcie dotacyjne, Poddziałania 8.1.1. Kompleksowe 
przedsięwzięcia rewitalizacyjne realizowane na Obszarze Metropolitalnym Trójmiasta. 
 

2. Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone: 
a) w Bazie Konkurencyjności, https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl 
b) na stronie internetowej Biura Rozwoju Gdańska www.brg.gda.pl w zakładce 

„Zamówienia publiczne - Partnerzy rewitalizacji”. 
 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
1. Przedmiotem zamówienia jest wymiana drzwi wejściowych, remont klatki schodowej – 

schody, tynki, malowanie, naprawa lastriko w budynku przy ul. Toruńskiej 8 w Gdańsku. 
 

2. Kod CPV /nazwa kodu CPV 
45000000-7 /roboty budowlane/ 
 

3. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawiera: 
a) Przedmiar robót stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 
b) Projekt budowlany zawierający opis techniczny (zakres dot. remontu klatki 

schodowej) stanowiący załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. 
c) Informację o rozwiązaniach równoważnych stosowanych przy opisie przedmiotu 

zamówienia zawiera załącznik nr 3 do zapytania ofertowego. 
 
4. Zamawiający dysponuję:  

a) decyzją BMKZ.4125.9.2018.SG.3 z dnia 08-03-2018 r. wydaną przez Prezydenta Miasta 
Gdańska, stanowiącą załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.  

b) Zaświadczeniem WUiA-VI.6743.675-3.2019.SN.143659 z dnia 10-06-2019 r. wydanym 
przez Prezydenta Miasta Gdańska o braku sprzeciwu do złożonego przez Wspólnotę 
Mieszkaniową ul. Toruńska 8 w Gdańsku zgłoszenia robót niewymagających 



 

pozwolenia na budowę z dnia 11.04.2019 r., które zostało w dniu 07.06.2019r. 
zarejestrowane pod nr WUiA.VI.6743.675-2.2019.SN.143659. Gdańsku, stanowiący 
załącznik nr 5 do zapytania ofertowego. 

 
IV. WARUNKI ZAMAWIAJĄCEGO 

 
1. Zamówienie musi być zrealizowane w całości, nie dopuszcza się ofert częściowych.  
2. Wykonawca winien zapoznać się z klauzulą informacyjną z art.13 RODO załącznik nr 6 do 

zapytania ofertowego. 
3. Zamawiający wymaga aby Wykonawca był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej 

w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę 
gwarancyjną nie mniejszą niż 90 000,00 PLN (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych). 
Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca załączy do oferty dokument 
potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej                          
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę 
gwarancyjną określoną przez Zamawiającego oraz dowód opłaconej polisy 
ubezpieczeniowej dokumentu ubezpieczenia. W sytuacji, gdy fakt opłacenia składek nie 
wynika z samej treści polisy ubezpieczeniowej/dokumentu ubezpieczenia, Wykonawca 
powinien załączyć inny dokument potwierdzający odprowadzenie stosownych składek 
(np. wyciąg z konta bankowego, rachunek itp.). Wymóg opłacenia polisy 
ubezpieczeniowej/dokumentu ubezpieczenia powinien być wypełniony na dzień upływu 
terminu składania ofert. 

4. O udzielenie zamówienia nie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy podlegają 
wykluczeniu z udziału w postępowaniu z uwagi na osobowe lub kapitałowe 
powiązanie z Zamawiającym polegające w szczególności na: 
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie 

wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO, 
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika, 
d) 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.  

Dla potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawca składa oświadczenie 
stanowiące załącznik nr 7 do zapytania ofertowego. 
 
 
 

V. TERMIN REALIZACJI UMOWY 
 
Do dnia 31.12.2022r. 
 
 
 
 



 

VI. WARUNKI ZMIANY UMOWY 
 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w zakresie 
obejmującym, termin realizacji przedmiotu zamówienia, termin płatności, wysokości 
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia, zastosowane materiały do realizacji 
przedmiotu zamówienia, dokumentację projektową z powodu wystąpienia okoliczności 
niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy lub w przypadku zaistnienia 
następujących przyczyn:  

a) sytuacji, której Zamawiający działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć, 
b) niemożliwa do przewidzenia zmiana dokumentacji projektowej; 
c) działania siły wyższej (huragan, pożar, powódź, pandemia i inne katastrofy naturalne lub 

stan wyjątkowy ogłoszony przez władze państwowe); 
d) zmian po zawarciu umowy przepisów prawa lub wprowadzenia nowych 

przepisów prawa lub zmiany lub wprowadzenia nowej bezwzględnie 
obowiązującej normy powodującej konieczność zmiany, modyfikacji lub 
odstępstwa w odniesieniu do wynagrodzenia, do przedmiotu zamówienia 
lub terminu zakończenia przedmiotu realizacji zamówienia, 

e) z uwagi na konieczność realizacji robót dodatkowych lub zamiennych 
dojdzie do konieczności wstrzymania lub opóźnienia prac na obiekcie, 

f) zmiany mogą dotyczyć sposobu wykonania usług lub ich zakresu, jeżeli                                           
w trakcie realizacji pojawią się okoliczności uzasadniające powyższe,                                                   
a wynikające z uzyskanych uzgodnień i opinii, uwarunkowań technicznych 
lub dokumentacyjnych, 

g) realizacji dodatkowych robót od dotychczasowego wykonawcy, 
nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zgoda 
na nie została wyrażona przez Zamawiającego, 

h) okoliczność wynikających z COVID-19 (w przypadku wydania  zarządzenia lub 
komunikatu organów administracji, do których Wykonawca będzie miał obowiązek 
zastosowania się).  

 
2. Zamawiający uprawniony jest do zwiększenia lub zmniejszenia zakresu robót będących 

przedmiotem umowy, o ile wskutek okoliczności nieznanych Stronom w dniu 
zawarcia umowy, stanie się to konieczne. W takim przypadku wynagrodzenie 
Wykonawcy zostanie zwiększone lub pomniejszone o wartość robót. 

3. Zaistnienie któregokolwiek z ww. zdarzeń lub okoliczności upoważnia 
zarówno Wykonawcę, jak i Zamawiającego do żądania dokonania zmiany 
umowy, poprzez pisemne powiadomienie o tym drugiej strony. Powiadomienie 
powinno zawierać opis wydarzenia lub okoliczności wraz z uzasadnieniem 
dającym podstawę do dokonania zmiany umowy oraz powinno być 
przedstawione w ciągu 7 dni od dnia, w którym Strona umowy dowiedziała się 
lub powinna się dowiedzieć o danym zdarzeniu lub okolicznościach.  

4. Wszelkie zmiany postanowień zawartej umowy mogą nastąpić za zgodą 
obydwu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem, 
że istotne zmiany mogą być dokonane jedynie w ww. sytuacjach. 

5. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 



 

VII. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 
 

1. Oferta i załączniki winny być złożone w języku polskim. 
2. Każdy z Wykonawców może złożyć wyłącznie jedną ofertę. Nie dopuszcza się 

składania ofert częściowych lub wariantowych. 
3. Oferta winna być sporządzona na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 8 do 

niniejszego zapytania ofertowego. 
4. W ofercie należy podać wartość brutto i netto w złotych polskich (PLN) z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku. 
5. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia zobowiązani są 

złożyć następujące dokumenty;  
a) formularz ofertowy sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do niniejszego 

zapytania ofertowego wraz z załącznikami, 
b) kosztorys ofertowy 
c) zaakceptowany /zaparafowany/ projekt umowy stanowiący załącznik nr 9 do 

niniejszego zapytania ofertowego, 
d) klauzula informacyjna z art.13 RODO – podpisany załącznik nr 6, 
e) pełnomocnictwo do działań w imieniu Wykonawcy – jeśli dotyczy /oryginał lub kopia 

poświadczona notarialnie za zgodność z oryginałem/, 
f) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na 
sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego oraz dowód opłaconej polisy 
ubezpieczeniowej/dokumentu ubezpieczenia. 

g) oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym, który stanowi załącznik nr 7 do 
niniejszego zapytania ofertowego, 

6. Oferta powinna być spięta w sposób trwały.  
7. Koszty związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty są wyłącznym kosztem 

Wykonawcy. 
8. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do 

reprezentowania Wykonawcy. 
9. W toku badania i oceny oferty Zamawiający może żądać od Wykonawcy 

wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.   
10. Oferty nie spełniające wymogów formalnych określonych w zapytaniu ofertowym 

lub oferty, co do których Wykonawca nie udzieli Zamawiającemu wyjaśnień 
podlegają odrzuceniu.  

11. Jeżeli zaoferowane ceny, wydają się rażąco niskie w stosunku do podmiotu zamówienia                 
i budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia 
zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego, Zamawiający może zwrócić 
się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień. 

12. Oferta złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym zostanie 
odrzucona. 

 
 
 
 

 



 

VIII. KRYTERIA I ZASADY OCENY OFERT 
 
1. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami: 

a) cena oferty brutto  
b) okres gwarancji 

 
Waga kryterium: 

a) cena oferty brutto – 90% - odpowiada maksymalnej liczbie wartości 90 pkt. 
b) okres gwarancji – 10% - odpowiada maksymalnej liczbie wartości 10 pkt. 

 
Przy wyliczaniu punktacji jako max gwarancję Zamawiający będzie przyjmował okres 60 m-cy, 
nawet jeżeli Wykonawca zaoferuje dłuższą. Oferty nie wskazujące okresu gwarancji lub 
zawierające gwarancję krótszą niż 36 m-cy będą odrzucane. W przypadku udzielenia gwarancji 
na okres dłuższy niż 60 miesięcy do oceny przyjęta zostanie wielkość 60 miesięcy. Okres 
gwarancji liczony jest od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. 
 
2. Sposób wyliczenia punktacji: 

 
a) Cena oferty brutto wg wzoru:  C=CN/COxW 

 
C – kryterium ceny  
CN – najniższa cena brutto wśród wszystkich rozpatrywanych ofert 
CO– cena brutto w PLN analizowanej oferty 
W – waga kryterium  
 

b) Gwarancja wg wzoru:  G=GO/GNxW 
 

G – kryterium gwarancji  
GN – najdłuższy termin gwarancji rozpatrywanych ofert 
GO- termin gwarancji analizowanej oferty 
W – waga kryterium  
3. Maksymalna liczba punktów, która może zostać przyznana Wykonawcy w ocenie ww. 

kryteriów wynosi 100 pkt. 
4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną ilość punktów, 

wynikającą z sumowania punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach.  
5. Wszystkie obliczenia będzie dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  
6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców 

wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest jednak 
prowadzenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących 
treści złożonej oferty. 

7. Jeżeli w niniejszym postępowaniu nie będzie można wybrać oferty 
najkorzystniejszej z uwagi na fakt, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam 
bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert 
wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej 
cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia 
ofert dodatkowych w terminie określonym przez Zamawiającego. Wykonawcy 



 

składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż 
zaoferowane w złożonych ofertach. 

 
 

IX. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY 
 

1. Ofertę cenową należy złożyć w formie pisemnej za pośrednictwem poczty, kuriera lub 
osobiście w siedzibie biura Zarządcy: 
Administracja Budynków Mieszkalnych s.c. Jerzy Szymanik, Janusz Stawski, 
ul. Wrzosy 1A, 80-618 Gdańsk 

2. Ofertę należy przesłać lub złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczęcią wykonawcy, 
adresem Zamawiającego i oznaczoną opisem „Oferta do zapytania ofertowego nr 1/22 na 
wymianę drzwi wejściowych, remont klatki schodowej w budynku przy ul. Toruńskiej 8 w 
Gdańsku. 

3. Oferty powinny być złożone w terminie do dnia 11.07.2022 r. do godz. 10.00 
4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
 

X. INFORMACJE DODATKOWE 
1. Zamawiający o wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty opublikuje w Bazie 

Konkurencyjności www.bazakonkurencyjności.funduszeeuropejskie.gov.pl, na stronie 
internetowej Biura Rozwoju Gdańska www.brg.gda.pl w zakładce „Zamówienia publiczne - 
Partnerzy rewitalizacji”. 

2. W przypadku wybrania najkorzystniejszej oferty, wybrany Wykonawca zostanie 
poinformowany odrębnym pismem lub telefonicznie w celu podpisania umowy. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenia zamówienia 
na każdym etapie jego postępowania bez podania przyczyny. 

4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, 
Zamawiający może wybrać kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez 
przeprowadzenia ich ponownej oceny. 

5. Zamawiający - Wspólnota Mieszkaniowa ul. Toruńska 8 w Gdańsku w związku z realizacją 
projektu „Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem 
w Gdańsku”,” RPPM.08.01.01-22-0001/17 upoważniła Partnera Wiodącego – Gminę 
Miasta Gdańsk do upublicznienia zapytania ofertowego w Bazie Konkurencyjności. 
 

XI.  OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTU 
 
1. Jerzy Szymanik - tel. 58 307-37-56 wew. 15; biuro@abmsc.pl 
2. Kacper Stawski - tel. 58 307-37-56 wew. 16; kacper.stawski@abmsc.pl  
 
 

XII. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO 
 

1. Przedmiar 
2. Projekt wraz z opisem technicznym - zakres dot. remontu klatki schodowej 
3. Rozwiązania równoważne 
4. Decyzja PMG 



 

5. Zaświadczenie o braku sprzeciwu  
6. Klauzula informacyjna art. 13 RODO 
7. Oświadczenie o braku powiązań 
8. Formularz ofertowy 
9. Projekt umowy 


