
 
 

 

Kraków, 29.10.2018 r.  

ZAPYTANIE OFERTOWE NA:  

prace remontowo-modernizacyjno-adaptacyjne poddasza w Zespole Szkół Pijarskich w Elblągu 

dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

1. Nazwa (firma) i adres Zamawiającego.  

Polska Prowincja Zakonu Pijarów 

ul. Pijarska 2  

31- 015 Kraków 

http://www.kuria.pijarzy.pl/ 

12 422 17 24 

 

2. Opis przedmiotu zamówienia.  

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac remontowo-modernizacyjno-adaptacyjnych poddasza w 

Zespole Szkół Pijarskich w Elblągu (ul. Saperów 20, Elbląg).  

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:   

1) Zakres I – prace remontowo-modernizacyjno-adaptacyjne w części na bibliotekę z czytelnią (hydraulika 

głównie CO, prace elektryczne, wymiana stolarki okiennej ok. 20 małych okien i drzwiowej, konserwacja 

elementów konstrukcyjnych dachu, docieplenie dachu o pow. ok. 260 m2 oraz wyłożenie płyt kartonowo-

gipsowych, malowanie, wyłożenie podłogi o pow. ok. 160 m2 płytkami ceramicznymi, prace 

wykończeniowe itp.). Zakres I do rozliczenia do 31.12.2018 r.  

2) Zakres II – prace remontowo-modernizacyjno-adaptacyjne (kontynuacja prac z zakresu I, remont 

korytarza ok. 50 m2 (tynki, malowanie, hydraulika, prace elektryczne, rozbiórka w osobnym 

pomieszczeniu ścian ok. 50 m2, sufitów ok. 70 m2 sufity głównie wykonane z desek, prace 

wykończeniowe itp.), wykonanie toalet w jednym miejscu – dwie lub trzy kabiny. Zakres II do rozliczenia 

do 31.12.2019 r. Prace do 30.06.2019 r.  

Dodatkowe informacje: 

a) Wszystkie wyroby powinny być fabrycznie nowe, tzn. że żadna część składająca się na dany wyrób nie 

może być wcześniej używana oraz winna posiadać niezbędne certyfikaty bezpieczeństwa.  

b) Zamawiający wymaga od wykonawcy dostarczenia własnym transportem zakupionych towarów łącznie 

z rozładowaniem, rozpakowaniem, na koszt własny i ryzyko, w godzinach i dniach pracy wskazanych 

przez Zamawiającego.  

c) Wykonawca zapewnia na własny koszt konsultacje z doradcą architektem. 

d) Zamawiający wymaga od wykonawcy, aby wszystkie produkty wymienione w zakresach zamówienia 

posiadały stosowną gwarancję. 

e) Wykonawca rozliczy się z Zamawiającym na podstawie faktury VAT.  

 

1. Termin wykonania zamówienia: Zakres I do 31.12.2018 r., zakres II do 30.06.2019 r. (rozliczenie do 

31.12.2019 r.) 

2. Warunki udziału w postępowaniu 

1) Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą dysponować adekwatnym do zamówienia potencjałem 

technicznym, umożliwiającym przeprowadzenie zamówienia. 

 

2) Wykonawca nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania 

osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami 

upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w 

http://www.kuria.pijarzy.pl/


 
 

 

imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru 

Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:  

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;  

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;  

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;  

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej 

(rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w 

linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

W sytuacji wystąpienia powiązania Wykonawca będzie podlegał odrzuceniu z postępowania. Ocena 

spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”. 

Wykonawca, który nie spełni któregokolwiek z warunków zostanie odrzucony w postępowaniu. 

 

3. Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełniania warunków. 

Zamawiający w celu potwierdzenia warunków określonych w punkcie 4 wymaga przedłożenia 

następujących dokumentów:  

 

1) Oświadczenie o dysponowaniu adekwatnym do zamówienia potencjałem technicznym, 

umożliwiającym przeprowadzenie zamówienia oraz oświadczenie, że w przypadku braku 

określonego asortymentu, oferowany towar będzie równoważny lub lepszy jakościowo i 

funkcjonalnie. 

2) Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym.  

 

4. Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia.  

Cena oferty zostanie podana przez Wykonawcę w PLN. 

 

5. Termin składania ofert: 05.11.2018 r. do godz. 10.00 na adres mailowy: kuria@pijarzy.pl  

 

 

 

 

 

 

 
  o. Józef Tarnawski SP 

Ekonom Zakonu Pijarów 
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