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Zapytanie ofertowe 

 

Biblioteka + Centrum Kultury w  Czarnym Borze 

zaprasza do złożenia propozycji cenowej na: 

Roboty renowacyjne elewacji z okładzin drewnianych budynku Biblioteki +Centrum Kultury w 

Czarnym Borze ul. Sportowa 43, 58 – 379 Czarny Bór  

 

Opis przedmiotu zamówienia: 

1.1. Wykonanie i odbiór robót związanych z impregnacją drewnianej części elewacji budynku 

biblioteki w Czarnym Borze przy ul. Sportowej 43. zakres robót: 

1.2. prowadzenie robót ogólnobudowlanych wymienionych w punkcie 1.1. łącznie z: 

1.3. Montażem i demontażem rusztowań,  

1.4. Utylizacją śmieci, 

1.5. Organizacją placu budowy. 

Szczegółowy zakres robót zawarty jest w Załącznik nr 2 – Specyfikacja Techniczna Wykonania i 

Odbioru Robót Budowlanych  

Specyfikacja techniczna obejmuje podany zakres robót budowlanych zasadniczych i uzupełniających . 

Oferent powinien przewidzieć i wycenić ewentualne prace pomocnicze (towarzyszące). Konieczne do 

realizacji wymienionych prac: 

1. Roboty przygotowawcze 

2. Roboty impregnacyjne 

 

W cenie oferty należy skalkulować wszystkie koszty związane z wykonaniem zadania 

inwestycyjnego. 

 

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty 

Nazwa kryterium Waga 

I.  Cena oferty 60% 

II. Gwarancja i rękojmia 40% 

Opis kryterium ceny oferty: w kryterium „cena” kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane 

punkty według następującego wzoru: C = Cmin : Cbad x 100 pkt x 60% 

gdzie:  

C – oznacza ilość punktów oferty badanej w kryterium „cena” 

C min. – oznacza najniższą cenę spośród wszystkich podlegających ocenie ofert 

C bad. – oznacza cenę oferty badanej 

Opis kryterium gwarancja i rękojmia: w kryterium „gwarancja i rękojmia” kolejno ocenianym 
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ofertom zostaną przyznane punkty według następującego wzoru: G = Gbad : Gmax x 100 pkt x 40% 

gdzie:  

G – oznacza ilość punktów oferty badanej w kryterium  „gwarancja i rękojmia” 

Gbad – oznacza okres gwarancji i rękojmi zaoferowany w badanej ofercie 

Gmax – oznacza najdłuższy okres gwarancji i rękojmi zaproponowany spośród ważnych ofert 

 

Zamawiający określa akceptowalny okres gwarancji i rękojmi obejmujący – minimalny od  

36 miesięcy i maksymalny do 60 miesięcy. Wykonawca winien w ofercie podać okres gwarancji  

i rękojmi pomiędzy 36 a 60 miesięcy włącznie. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę okresu 

dłuższego, Wykonawca otrzyma ilość punktów przypadającą za okres 60 miesięcy. Wykonawca 

winien podać ilość miesięcy wyrażony liczbą całkowitą.  

Wszystkie oferty, których okres gwarancji i rękojmi będzie krótszy niż 36 miesięcy zostaną odrzucone 

przez Zamawiającego.  

 

Ostateczna ocena punktowa oferty: Pmax = C + G 

gdzie: 

Pmax – oznacza całkowitą ilość punktów uzyskanych przez ofertę 

C – oznacza ilość punktów, jakie otrzymała oferta w kryterium „cena” 

G - oznacza ilość punktów, jakie otrzymała oferta w kryterium „gwarancja i rękojmia” 

 

Termin realizacji zamówienia   

Termin realizacji zdania ustala się od dnia podpisania umowy: 2 miesiące. 

Warunki udziału w postępowaniu: 
Zamawiający nie precyzuje warunków udziału w postępowaniu.  

Miejsce, sposób i termin składania oferty: 

Ofertę należy przekazać/przesłać w terminie do dnia 29.10.2021 r. (do godz. 16:00) do siedziby 

Zamawiającego Biblioteka + Centrum Kultury w Czarnym Borze, ul. Sportowa 43, 58-379 Czarny 

Bór lub przekazać elektronicznie na adres email ck@ck.czarny-borpl. 

Złożona oferta powinna zawierać:  

1) Formularz ofertowy; 

 

Oferta musi zostać sporządzona w języku polskim. 

 
 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania w przypadku wystąpienia 

szczególnych okoliczności.  

Załączniki: 

1) Formularz ofertowy; 

2) Dokumentacja projektowa; 

3) Projekt umowy. 

 

Osoba do kontaktów z Wykonawcami: Katarzyna Bernaś  
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Pytania należy kierować na adres e-mail: ck@ck.czarny-bor.pl 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA - RODO 

 Informuję, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE: 

 

 Administratorem Pana/Pani danych osobowych  jest  Biblioteka + Centrum Kultury w Czarnym 

Borze z siedzibą: ul. Sportowa 43, 58-379 Czarny Bór, 

 Inspektorem ochrony danych w B + CK jest Pani Barbara Twardowska  

tel. 74 8450242, e-mail: ck@ck.czarny-bor.pl , 

 Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie zgodnie z określonym celem  

w składanym podaniu/wniosku, 

 Pana/Pani dane osobowe będą udostępniane wyłącznie B + CK, 

 Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez czas określony w Jednolitym Rzeczowym 

Wykazie Akt dla B + CK, organów gminy i związków międzygminnych  

i urzędów obsługujących te organy i związki, 

 Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest 

obligatoryjne. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało nie zrealizowaniem usługi, 

 Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, 

prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania 

(jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem, 

 Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych 

osobowych dotyczących Pana/Pani, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., 

 Pana/Pani dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny.  

 

 

mailto:ck@ck.czarny-bor.pl

