
 
 

Sieradz, dn. 22.11.2021 r. 
 
 
 
 

Zapytanie ofertowe 

na remont i adaptację zawodowej pracowni komputerowej i pracowni technik usług kosmetycznych 

w budynku Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Sieradzu 

 

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Zdobądź nowe kwalifikacje w nowoczesnej 
szkole” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w ramach Działania XI.3 Kształ-
cenie zawodowe Poddziałania XI.3.1 Kształcenie zawodowe.  
 

Zamawiający: Województwo Łódzkie, Al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź - Zespół Szkół i Placówek 

Oświatowych Województwa Łódzkiego w Sieradzu, ul. 3 Maja 7, 98-200 Sieradz zaprasza do 

złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej 

poniżej 130 000, 00 zł netto. 

 

Tryb udzielenia zamówienia: Zapytanie ofertowe w trybie rozeznania rynku 

Kryteria oceny ofert: cena – 100%. 

 

1. Sposób przygotowania oferty: 

1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej; 

2) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca; 

3) Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu tylko jedną ofertę; 

4) Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania 

firmy w obrocie gospodarczym zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymogami oraz przepisami 

prawa; 

5) Formularz oferty, stanowiący załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego; 

6) Oświadczenie wykonawcy, stanowiący załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego; 

7) Oświadczenie o zapoznaniu się z przedmiotem zaproszenia do składania ofert oraz, że 

oferowana cena zawiera całość wykonywania prac i materiałów, stanowiący załącznik nr 2 do 

Zapytania ofertowego; 

8) Ważność oferty to minimum 30 dni; 



 
2. Miejsce i termin złożenia oferty oraz zasady wyboru Wykonawcy: 

  Ofertę należy złożyć w wersji papierowej w sekretariacie Zespołu Szkół i Placówek Oświato-

wych Województwa Łódzkiego w Sieradzu, ul. 3 Maja 7, 98-200 Sieradz lub przesłać w wersji 

elektronicznej na adres kontakt@edukacja.sieradz..pl  do dnia 25.11.2021r. do godziny 10:00. 

 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym 

w niniejszym zapytaniu oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą. 

 Przedmiotem oceny będzie cena ryczałtowa brutto. 

 Zamawiający powiadomi – telefonicznie lub drogą e-mailową wszystkich  

Wykonawców, którzy złożyli ofertę o wyniku postępowania.  

3. Określenie przedmiotu zamówienia: 

 „Remont i adaptacja zawodowej pracowni komputerowej i pracowni technik usług                                      

kosmetycznych w budynku Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego                       

w Sieradzu”  

4. Zakres prac remontowych: 

 
Zawodowa pracownia komputerowa sala 202  (wielkość pracowni 65 m kw): 

 montaż sufitów  

 wymiana listew przypodłogowych, 

 wymiana oświetlenia, montaż opraw oświetleniowych, sufitowych typu LED  w tym wymiana 

gniazdek i kontaktów, 

 wyrównanie ścian (w tym gipsowanie ubytków) 

 położenie nowej struktury na ściany, 

 dwukrotne malowanie ścian rodzajem farby i kolorem uzgodnionym z zamawiającym. 

 wymiana kratek wentylacyjnych 

 demontaż płytek 2 m2  

 demontaż zlewu, 

 rolety okienne z montażem – 3 okna 240 cm/170 cm  

 poprawienie instalacji elektrycznej w celu dostosowania pracowni do podłączenia sieci 

komputerowej i sprzętu komputerowego,  (w tym okablowanie, korytka, zaślepki i inne 

niezbędne prace) 
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Pracownia technik usług kosmetycznych  sala 205 (wielkość pracowni 65 m kw):  

 montaż sufitów  

 wymiana listew przypodłogowych 

 wymiana oświetlenia, montaż opraw oświetleniowych, sufitowych typu LED  w tym wymiana 

gniazdek i kontaktów, 

 wyrównanie ścian w tym gipsowanie ubytków 

 położenie nowej struktury na ścianę 

 dwukrotne malowanie ścian rodzajem farby i kolorem uzgodnionym z zamawiającym 

 wymiana kratek wentylacyjnych 

 demontaż płytek 7 m2 

 demontaż zlewu i montaż nowego zlewu oraz dostosowanie przyłączy do istniejącej instalacji 

wod.-kan. 

 położenie płytek 4 m2 

 

Zaplecze pracowni technik usług kosmetycznych sala 205 (wielkość zaplecza 18,2 m kw):  

 wymiana listew przypodłogowych 

 wymiana oświetlenia, montaż opraw oświetleniowych, sufitowych typu LED  w tym wymiana 

gniazdek i kontaktów, 

 wyrównanie ścian i sufitu,  w tym gipsowanie ubytków 

 dwukrotne malowanie ścian  i sufitu rodzajem farby i kolorem uzgodnionym                                z 

zamawiającym 

 demontaż płytek 2 m2 

 położenie płytek 3,7 m2 

 demontaż zlewu i jego montaż oraz dostosowanie przyłączy do istniejącej instalacji wod.-kan. 

 

5. Wymagania ogólne: 

1)   Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z obowiązującymi normami, 

aprobatami technicznymi i przepisami Prawa Budowlanego oraz sztuką budowlaną.  

2) Przy stosowaniu wyrobów i materiałów budowlanych, należy stosować się do instrukcji 

producentów. Składowanie materiałów powinno odbywać się w miejscu wyznaczonym przez 

Zamawiającego, w sposób gwarantujący ich jakość i nie naruszalność, przy jednoczesnym 

stosowaniu przepisów BHP i p. poż. Za powyższe odpowiada Wykonawca. 

3) Stosowany przez Wykonawcę sprzęt i urządzenia muszą być sprawne technicznie. Ich 



 
wykorzystanie musi być zgodne z warunkami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Używanie 

sprzętu nie może zakłócać pracy osób przebywających na obiekcie, ani stanowić dla nich 

zagrożenia utraty życia i zdrowia. 

4) Wywóz nieczystości i gruzu powstałych w wyniku przeprowadzanego remontu należy do 

Wykonawcy. 

6. Warunki dotyczące BHP i ochrony p.poż: 

1) Prace powinny być przeprowadzane w sposób, który nie będzie stwarzał zagrożenia 

wypadkiem, utratą życia, zdrowia osób przebywających w budynku szkoły oraz pożarem. 

Miejsce robót remontowych powinno być wydzielone, oznaczone  

i zabezpieczone przed dostaniem się osób postronnych. W przypadku wypadku lub pożaru 

należy przestrzegać instrukcji obowiązującej w budynku szkoły. 

7. Materiały: 

1) Wszystkie materiały budowlane stosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu robót 

powinny: 

• być nowe,  

• nieużywane,  

• pierwszej jakości; 

2) Wykonawca ponosi wszelkie koszty zakupu i dostarczenia materiałów budowlanych. 

8. Wykonywanie robót: 

1) Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, jakość stosowanych 

materiałów i wykonywanych robót, zgodność z harmonogramem robót oraz poleceniami 

Zamawiającego.  

2) Następstwa jakiegokolwiek błędu w robotach spowodowanego przez Wykonawcę zostaną 

poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

3) Za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia powstałe w trakcie wykonywanych prac oraz podczas 

dostaw materiałów odpowiada Wykonawca. 

4) Zamawiający udostępni Wykonawcy pobór wody i energii elektrycznej. 

9. Odbiór robót: 

1) Po wykonaniu prac Zamawiający dokona odbioru wykonanych robót z przedstawicielem 

zarządcy obiektu z Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego, poprzez oględziny, 

sprawdzenie jakości i estetyki wykonania. 

2) Jeżeli w trakcie odbioru stwierdzone zostaną wady nadające się do usunięcia, to Zamawiający 

może żądać od Wykonawcy ich usunięcia, wyznaczając termin usunięcia wad. 



 
10. Podstawa płatności: 

1) Podstawą płatności będą faktury, prawidłowo wystawione przez Wykonawcę, na następujące 

dane: 

Nabywca: 

Województwo Łódzkie 

Al. Piłsudskiego 8,  

90-051 Łódź 

NIP 725-17-39-344 

Odbiorca: 

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Sieradzu 

ul. 3 Maja 7,  

98-200 Sieradz 

 

2) Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty będą określone w umowie pomiędzy 

Zamawiającym, a Wykonawcą. 

11. Okres gwarancji: 

1) Wykonawca udzieli 24 miesięcznej gwarancji. 

12. Wizyta na terenach objętych wykonywaniem prac: 

1) Wykonawca ma możliwość zapoznania się z miejscem wykonywanych robót oraz dokonania 

pomiarów w celu właściwej oceny kosztów i pracochłonności prac, mającej na celu rzetelne 

przygotowanie oferty. Wizyta ta nie będzie organizowana przez Zamawiającego. 

13. Osobą do kontaktu z oferentami jest:                                 

1) Pani Monika Szczepaniak – tel. 43 822 44 12, kom. 883 995 076 

14. Termin wykonywania zamówienia: od podpisania umowy do dnia 23.12.2021. 

15. Klauzula informacyjna RODO: 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 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”, informuję, że:  

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół i Placówek Oświatowych 

Województwa Łódzkiego w Sieradzu, ul 3 Maja nr 7, 98-200 Sieradz, tel. 43 822 44 12 ; e-mail: 

kontakt@edukacja.sieradz.pl, 

2) Inspektorem ochrony danych w Zespole Szkół i placówek Oświatowych Województwa 
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Łódzkiego w Sieradzu, jest Pan Sylwester Płachta., tel. 783 700 460 ; e-mail: 

sylwek.plachta@gmail.com; 

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

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „„Remont i adaptacja 

zawodowej pracowni komputerowej i pracowni technik usług kosmetycznych w budynku 

Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Sieradzu” prowadzonym w 

trybie zapytania ofertowego; 

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp;   

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez 

okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania 

umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

6) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z 

udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania 

określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 

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

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

8) Posiada Pani/Pan: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 

c) 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;   

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 

przepisy RODO; 

9) nie przysługuje Pani/Panu: 

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

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

10) 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. 
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Załączniki: 

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy; 

Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy; 

Załącznik nr 3 – Kosztorys. 

 


