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Nr w rej. zam. pub. 220 / 22 
 

Zamawiający: 

Ośrodek Pomocy Społecznej 

Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy 

ul. Marywilska 44C 

03-042 Warszawa 

tel. 22 300 20 40 

www.opsbialoleka.waw.pl 

e-mail: zamowienia@opsbialoleka.waw.pl 

 

 

Z A P Y T A N I E   O F E R T O W E 

 
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy zaprasza do składania ofert na: 

„Wykonanie prac remontowych w lokalu U2 Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka 

m.st. Warszawy przy ul. Porajów 14”. 

 
Wartość zamówienia – poniżej 130 000 zł netto - postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 11.09.2019 

r. - Prawo zamówień publicznych. 

 

 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie prac remontowych w lokalu U2 Ośrodka Pomocy 

Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy przy ul. Porajów 14.     

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 

Zakres prac remontowych: 

 

1) Wykonanie ścianki działowej gk, wyciszonej wełną mineralną 10 cm do stropu, z otworem na drzwi. 

Powierzchnia ścianki 20 m2. Gruntowanie i malowanie ścianki (40 m2) farbą Flügger. 

2) Wykonanie ścianki działowej gk, wyciszonej wełną mineralną 10 cm do stropu, z otworem na drzwi. 

Powierzchnia ścianki 12 m2. Gruntowanie i malowanie ścianki (24 m2) farbą Flügger. 

3) Montaż drzwi akustycznych (32 db) z ościeżnicą regulowaną, klamką i zamkiem w nowych ściankach gk 

- 2 komplety. 

Wydzielenie pomieszczeń biurowych (pkt. 1,2,3) – zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do zapytania 

ofertowego. 

4) Szpachlowanie ubytków, gruntowanie i malowanie farbą Flügger pozostałych ścian w lokalu – 140 m2  

5) Uzupełnienie sufitu kasetonowego Armstrong po postawieniu ścianek gk – 30 szt. 

6) Montaż cokołów z gresu na nowych ściankach gk. 

7) Wykonanie wentylacji mechanicznej, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do zapytania ofertowego: 

-  6 szt. anemostatów wywiewnych 160 mm 

-  40 mb rury spiro aluflex 160 mm 

-  2 szt. silniki TNI 150/160 

-  2 szt. trójnik 160 mm 

-  1 szt. czwórnik 160 mm 

-  1 szt. zaślepka 160 mm 

http://www.opsbialoleka.waw.pl/


8) Podzielenie obwodu oświetlenia na 4 wyłączniki wraz z materiałem potrzebnym na rozdzielenie lamp 

oraz dołożenie 1 wyłącznika podwójnego z doprowadzeniem przewodu w korycie. 

3.   Wykonawca składa ofertę na „Formularzu oferty” stanowiącym Załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego.  

4.   Termin realizacji zamówienia:  do 4 tygodni od dnia podpisania umowy. 

5.   Zamawiający wymaga samodzielnego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę.  

6.  Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 2 lat licząc od dnia 

bezusterkowego odbioru wykonanych robót. 

7.   Wykonawca oświadcza, że materiały użyte do wykonania przedmiotu zamówienia posiadają atesty i aprobaty 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

8.  Wykonawca oświadcza, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności gospodarczej. 

9.   Sposób przygotowania oferty:  

Formularz oferty stanowiący Załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego musi być podpisany przez osobę 

uprawnioną. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być naniesione w sposób czytelny, datowane 

i podpisane przez osobę uprawnioną. Kopertę należy opisać w następujący sposób:  

„Oferta na wykonanie prac remontowych w lokalu U2 Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. 

Warszawy przy ul. Porajów 14”. 

10.  Termin i miejsce składania ofert: 

Ofertę można złożyć osobiście lub pocztą  do dnia  11.10. 2022 roku do godz. 11:00  

na adres:  

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy  

ul. Marywilska 44C 

03-042 Warszawa  

Sekretariat pokój Nr 1 

lub w formie skanu na adres e-mail: zamowienia@opsbialoleka.waw.pl z dopiskiem w temacie wiadomości 

„Oferta na prace remontowe”. 

Oferty złożone po w/w terminie składania ofert nie będą rozpatrywane. 

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców dodatkowych informacji lub wyjaśnień 

dotyczących złożonej oferty. 

11.  Kryteria, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty. 

Cena – 100%.  

Cena przedstawiona w ofercie musi uwzględniać wszystkie koszty jakie Zamawiający będzie zobowiązany 

ponieść z tytułu realizacji zamówienia. 

Wykonawca zobowiązany będzie do podania w „Formularzu oferty”: ceny brutto, ceny netto oraz kwoty podatku 

VAT za wykonanie całości zamówienia, o którym mowa w niniejszym Zapytaniu ofertowym. 

   

Jeżeli cena najkorzystniejszej oferty będzie przewyższać kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć 

na realizację zamówienia to Zamawiający dopuszcza negocjacje złożonej oferty w zakresie: 

a) zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia , 

b) warunków realizacji zamówienia, w szczególności ustalenia ostatecznej ceny przedmiotowej usługi.  
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Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę za wykonanie usługi. 

12.  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: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka  

m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie, ul. Marywilska 44C; 

2) jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie 

działania Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, a także przysługujących Pani/Panu 

uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Ośrodku Pomocy Społecznej 

Dzielnicy Białołęka za pomocą adresu iod@opsbialoleka.waw.pl; 

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

z postępowaniem w sprawie zamówienia publicznego; 

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

dokumentacja postępowania;  

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, 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 związany  

z udziałem w sprawie udzielenia zamówienia publicznego;  

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

stosowanie do art. 22 RODO; 

8) posiada Pani/Pan: 

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

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

- 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;  

9) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

10) nie przysługuje Pani/Panu: 

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

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

- 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.  

 

13.  Osoba do kontaktu z Wykonawcami:  

       Mariusz Tylutki  tel. 604 638 199, e-mail:  mtylutki@opsbialoleka.waw.pl 

 

14.  Informacje dotyczące płatności.  
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Podstawą do wypłacenia wynagrodzenia będzie faktura wystawiona przez Wykonawcę na podstawie 

bezusterkowego protokołu odbioru końcowego. 

 

Wynagrodzenie będzie płatne przelewem w terminie do 21 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej 

faktury do Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy.  

Zamawiający oświadcza, że będzie dokonywać płatności za wykonaną usługę z zastosowaniem mechanizmu 

podzielonej płatności. 

 

15.  Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty. 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców pocztą elektroniczną. 

 

16.  Informacje o formalnościach po wyborze oferty w celu realizacji usługi.  

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany będzie do podpisania umowy z Zamawiającym. 

 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie jego prowadzenia bez 

konieczności podawania przyczyny. 

 

Załączniki:   

Załącznik Nr 1 - Wydzielenie pomieszczeń biurowych 

Załącznik Nr 2 - Wykonanie wentylacji mechanicznej 

Załącznik Nr 3 - Formularz oferty 

    

                

 Z-ca Dyrektora Ośrodka Pomocy 

          Społecznej  Dzielnicy Białołęka 

                       m. st. Warszawy 
                   Edyta Wanko 

 


