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O G Ł O S Z E N I E 

 

Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych zaprasza do składania ofert w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia poniżej 130.000 złotych na: 

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.:  

„Remont budynku terapii i wykonanie uszczelnień obróbki blacharskiej budynku pałacu 
Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych”. 

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:  

71247000-1 – Nadzór nad robotami budowlanymi 

Przedmiot zamówienia: Pełnienie nadzoru inwestorskiego realizowanego w imieniu i na rzecz 
zamawiającego, obejmującego obowiązki związane z profesjonalnym i kompleksowym nadzorem 
zadania pn.: „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.:  

„Remont budynku terapii i wykonanie uszczelnień obróbki blacharskiej budynku pałacu Ośrodka 
Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych”, w zakres którego wchodzą min.: 

- prace na budynku Terapii Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych, ul. Pałacowa 
15, polegające na: malowaniu ścian wewnętrznych i sufitów wszystkich pomieszczeń, klatek 
schodowych i holi, wymianie stolarki drzwiowej w sanitariatach znajdujących się w salach 
pacjentów, częściowej wymianie grzejników oraz wymianie rynien, obejmujące: 

 prace przygotowawcze poprzedzające prace malarskie – zabezpieczenie podłóg i okien; 
 przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami zmywalnymi starych tynków sufitów 

wraz z poszpachlowaniem nierówności – wg. przedmiaru robót; 
 dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi sufitów – wg przedmiaru robót, kolorystyka 

do ustalenia z Zamawiającym, farby zmywalne silikatowe do uzgodnienia z 
Zamawiającym; 

 przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami zmywalnymi starych tynków ścian 
wraz z poszpachlowaniem nierówności – wg. przedmiaru robót; 

 dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi ścian – wg przedmiaru robót, kolorystyka do 
ustalenia z Zamawiającym, farby zmywalne silikatowe do uzgodnienia z Zamawiającym; 

 wykucie z muru ościeżnic drewnianych – wg przedmiaru robót; 
 montaż nowych drzwi łazienkowych z ościeżnicami PCV wraz z obróbką obsadzenia i 

montażem listew narożnikowych PCV po obydwu stronach ościeżnic drzwiowych – 
kolorystyka oraz szczegółowe ustalenia z Zamawiającym; 

 spuszczenie wody z instalacji centralnego ogrzewania i ponowne napełnienie, prace 
prowadzone będą w okresie grzewczym, w pomieszczeniach w których stale przebywają 
pacjenci oraz personel, w związku z czym prace te należy wykonywać w kolejności 
ustalonej z Zamawiającym w możliwie krótki terminie ustalonym z Zamawiającym; 



 demontaż grzejników stalowych jednopłytowych w łazienkach sal pacjentów – 40 szt. oraz 
trzypłytowych w salach pacjentów – 2 szt. 

 montaż nowych grzejników stalowych jednopłytowych w łazienkach sal pacjentów – 40 
szt. oraz trzypłytowych w salach pacjentów – 2 szt. 

 wymiana zaworów grzejnikowych z głowicą termostatyczną śr. 15 mm – 40 szt., śr. 20 mm 
– 2 szt.; 

 wymiana zaworów grzejnikowych odcinających na powrocie – 42 szt.; 
 przeprowadzenie próby szczelności z dokonaniem regulacji centralnego ogrzewania; 
 sprzątanie pomieszczeń po robotach, usunięcie zabezpieczeń użytych do robót; 
 demontaż rynien z blachy stalowej ocynkowanej; 
 montaż rynien dachowych śr. 150 mm z blachy stalowej ocynkowanej wraz z montażem 

zbiorniczków przy rynnach z gotowych elementów. 
 Prace na budynku Pałacu (obiektu zabytkowego z dachami stromymi i płaskim) Ośrodka 

Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych, ul. Pałacowa 15, polegające na 
wykonaniu uszczelnieniu obróbek blacharskich dachu. Prace obejmują uszczelnienie 
styków obróbek blacharskich pokrycia z dachówki z murami, kitem uszczelniającym trwale 
plastycznym, po uprzednim usunięciu starego uszczelnienia.  

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków 
Zamówienia, przedmiarami robót, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych (STWiORB). 

Obowiązki podmiotu pełniącego nadzór inwestorski:      

1) reprezentowanie Zamawiającego na budowie, w zakresie prowadzenia kontroli zgodności 
jej realizacji z przepisami prawa i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy 
technicznej i sztuki budowlanej, 

2) sprawdzanie jakości wykonanych robót, wbudowanych wyrobów, a w szczególności 
zapobieganie zastosowania wyrobów wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i 
stosowania w budownictwie, 

3) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych zanikających lub ulegających zakryciu, 
uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz 
przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych elementów budowlanych   i 
przekazaniu ich do użytku, 

4) potwierdzenie faktycznie wykonanych robót, 

5) kontrola usunięcia przez Wykonawcę robót usterek i braków stwierdzonych w czasie 
odbioru robót, 

6) kontrolowanie  rozliczeń wykonywanych robót, 

7) wykonywaniu innych niezbędnych czynności dla prawidłowego przebiegu robót. 

2. Termin wykonania zamówienia:  

Rozpoczęcie - od momentu podpisania umowy.  



Zakończenie - do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego prac objętych umową, a w 
przypadku stwierdzenia wad w przedmiocie odbioru do dnia podpisania protokołu 
stwierdzającego usunięcie stwierdzonych wad. Zakładany termin zakończenia inwestycji: 
30.06.2022 r.  

3. Warunki udziału w postępowaniu, jakie musi spełnić wykonawca*  

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 

Na dzień złożenia oferty spełniają warunki dotyczące:  

posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania:  

Zamawiający uzna przedmiotowy warunek za spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że dysponuje 
osobami zdolnymi do realizacji zamówienia tj.: osobą posiadającą uprawnienia wykonawcze do 
pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej architektonicznej, 

4. Imię i nazwisko oraz adres e-mail lub telefon osoby, z którą wykonawcy mogą kontaktować 
się w sprawie zamówienia:  

Anna Rohatyńska, tel.: 77 419 65 22. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z 
zachowaniem formy pisemnej. Wszelką korespondencję do Zamawiającego związaną z niniejszym 
postępowaniem, należy kierować na adres: Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach 
Małych, ul. Pałacowa 15, Woskowice Małe, 46-100 Namysłów, fax 77419 65 22 wew. 29 lub, e-
mail: anna.rohatynska@olowoskowice.pl 

5. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami 

Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora 
pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 1041), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344)  

Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazuje oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje 
za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu 
ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie 
drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

6. Kryteria oceny ofert: 
a)    cena*; 
b)    termin realizacji / czas dostawy*;  
c)    gwarancja / rękojmia (termin, warunki itp.)*;  
d)    płatności (warunki, terminy itp.)*;  
e)    jakość / funkcjonalność / parametry techniczne*;   
f)    wiedza / doświadczenie* 
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Sposób obliczenia ceny 

W ofercie należy podać ostateczną cenę kompleksowego wykonania zamówienia. Cenę 
wykonania zamówienia należy określić na podstawie opisu przedmiotu zamówienia. Podana w 
ofercie cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), oraz musi być podana cyfrą i słownie, z 
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  

Cenę w ofercie należy określić na podstawie wykonania z należytą starannością czynności 
wymienionych w przedmiocie zamówienia z uwzględnieniem wszystkich kosztów związanych z 
realizacją zadania wynikających z zakresu świadczonych usług, niezbędnych do realizacji 
zamówienia i doliczyć do powstałej kwoty inne składniki wpływające na ostateczną cenę. 

Ceny wskazane w ofercie są stałe przez cały okres trwania umowy, za wyjątkiem zmiany 
ustawowej stawki podatku VAT. 

Cena oferty musi obejmować wyrażoną w jednostkach pieniężnych i podlegającą zapłacie przez 
Zamawiającego wartość wszystkich zobowiązań Wykonawcy związanych z wykonaniem 
zamówienia. 

Za prawidłowe ustalenie należnej stawki podatku VAT odpowiada Wykonawca zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 
685 z późn. zm.) 

Oferowana cena jest obowiązująca w całym okresie ważności oferty. 

Za najkorzystniejszą ofertę uznana będzie ta, z najniższą ceną. Oferta najkorzystniejsza to 
oferta, która uzyska 100 punktów. 

Obliczanie punktów dokonywane będzie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Ilość 
punktów dla kryterium „cena” Zamawiający obliczy wg. wzoru : 

                                            cena oferty najniżej skalkulowanej brutto 
liczba punktów oferty = --------------------------------------------------------- x 100  
                                                 cena oferty ocenianej brutto 
 

7. Pozostałe informacje 

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w myśl art.66 Kodeksu Cywilnego, nie jest aukcją 
ani przetargiem w rozumieniu art. 701 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w 
rozumieniu ustawy Prawo zamówień Publicznych.  

Zamawiający zastrzega, że całościowa oferowana cena stanowi informację publiczną w 
rozumieniu Ustawy o dostępie do informacji publicznej i w przypadku zastrzeżenia jej przez 
Oferenta (Wykonawcę), jako tajemnicy przedsiębiorstwa, jego oferta zostanie odrzucona.  

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści ogłoszenia. Zamawiający 
będzie udzielał wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu 
składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści powyższych dokumentów 



wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego 
terminu składania ofert. 

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego w każdym przypadku 
bez podawania przyczyny.  

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących 
treści złożonych ofert.  

Zamawiający poprawi w ofercie:  
a) oczywiste omyłki pisarskie,  
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek,  
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z treścią ogłoszenia, nie powodujące 

istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego 
oferta została poprawiona.  

8. Termin składania ofert oraz forma (elektroniczna/papierowa) i adres Ośrodka lub adres 
poczty elektronicznej, na który oferta ma być wysłana:  

Ofertę należy sporządzić w języku polskim na formularzu oferty załączonym do ogłoszenia.  

Termin składania ofert: 30.03.2022 r., godz. 10:00. Oferty należy składać za w postaci 
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub 
podpisem osobistym na adres poczty elektronicznej: anna.rohatynska@olowoskowice.pl lub w 
formie papierowej na  adres: Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych, 
Woskowice Małe, ul. Pałacowa 15, 46-100 Namysłów, w kopercie z dopiskiem „Oferta – Inspektor 
nadzoru” (w przypadku ofert wysłanych pocztą lub za pomocą kuriera decyduje data wpływu 
oferty do siedziby Zamawiającego). 

* niepotrzebne skreślić 
 

/-/ Bartłomiej Orpel 
DYREKTOR 

Ośrodka Leczenia Odwykowego 
w Woskowicach Małych 

21.03.2022  r. 

 

Załączniki:  
Zał. 1 – Formularz oferty  

Zał. 2 – Projekt umowy  
Zał. 3 – Klauzula informacyjna.  
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