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ZAPYTANIE OFERTOWE – ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY 

DOT. POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO  

WYŁĄCZONEGO ZE STOSOWANIA USTAWY Z DNIA 29.01.2004 R.  

–  PRAWO ZAMOWIEŃ PUBLICZNYCH (TEKST JEDNOLITY: DZ. U Z 2019 R.  POZ.  1843) 

Oferta na prace remontowe pomieszczenia socjalnego – kuchni w Wojewódzkim Inspektoracie 

Transportu Drogowego we Wrocławiu ul. Bolesława Krzywoustego 28 w postępowaniu do 130 000 

złotych.  

1.NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO  

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu  

Adres Zamawiającego: 51-165 Wrocław, ul. Krzywoustego 28  

tel.: 71 326 51 60  

faks: 71 326 51 61  

e-mail: wat@dolnyslask.witd.gov.pl  

NIP 897-16-67-142  REGON 932721175  

Czas urzędowania: od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30 -15.30  

Postępowanie oznaczone jest numerem WAT.272.2.005.010.2023.BS 

Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten numer. 

2.OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA 

1. Przedmiotem zapytania są prace remontowe, polegające na: 

 przygotowanie pomieszczenia pod remont, 

 roboty w zakresie oczyszczenia pomieszczenia, 

 roboty instalacyjne elektryczne, 

 roboty instalacyjne wentylacyjne, 

 roboty instalacyjne hydrauliczne, 

 roboty instalacyjne kanalizacyjne, 

 położenie płytek, 

 tynkowanie, 

 roboty malarskie, 

2. Szczegółowy wykaz prac budowlanych oraz materiałów zawiera załącznik nr 1 do zapytania 

(PRZEDMIAR). 

3. Farba do wyliczeń kosztorysowych wymagana przez Zamawiającego: MAGNAT Ceramic Kitchen 

& Bathroom kolor KB5 (czysta biel) – malowanie sufitu. 

4. Farba do wyliczeń kosztorysowych wymagana przez Zamawiającego: MAGNAT Ceramic Kitchen 

& Bathroom kolor KB8 (oszroniony kalcyt) – malowanie ścian.  

5. Posadzka z płytek TUBĄDZIN WOOD GRAIN RED STR GRES REKT. 119,8X19 GAT. 1 (K) 

układanych równolegle z przesunięciem o 1/3 długości. 

6. Sufit podwieszany z płyt g-k impregnowanych odpornych na wilgoć. 

7. Łącznik dwugrupowy świecznikowy podtynkowy w ramce - koloru białego OSPEL seria SONATA. 

8. Gniazdo pojedyncze z uziemieniem podtynkowe w podwójnej ramce oraz pojedynczej ramce - 

koloru białego OSPEL seria SONATA. 

9. Na wszystkie prace wykonawca musi udzielić 24 miesięcznej gwarancji. 

10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
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11. Roboty będą wykonywane z wyłączeniem pomieszczenia z użytkowania. 

 

12. Każdy oferent może zapoznać się z obiektem w godzinach urzędowania. Wizja może się odbyć po 

wcześniejszym kontakcie i umówieniu się z osobami wyznaczonymi do porozumiewania się  

z wykonawcami. W dniu składania ofert wizja lokalna nie będzie możliwa. 

Kod CPV: 45.25.90.00-7 

3.TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA USŁUGI/DOSTAWY  

Termin wykonania robót: 

Rozpoczęcie robót: 13.03.2023 r. 

Zakończenie robót: 28.03.2023 r. 

Miejsca wykonania prac budowlanych:  

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu 

ul. Krzywoustego 28 

51-165 Wrocław 

4.OSOBA WYZNACZONA DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI: 

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Oferentami w godz. 9:00 - 14:30 jest: 

Bogdan Szczucki – administrator ds. gospodarczych WAT: 71/320-90-87, fax-71/326-51-61,  

email: bogdan.szczucki@dolnyslask.witd.gov.pl 

5.KRYTERIA WYBORU OFERTY: 

Z ofert, które zostaną złożone przy wykorzystaniu strony internetowej www.platformazakupowa.pl będą 

spełniały wymogi, do realizacji zamówienia zostanie wybrana oferta najkorzystniejsza cenowo. 

Podczas oceny ofert brane będą pod uwagę: Cena oferty = 100%,  

Podana cena towaru lub usługi musi zawierać wszystkie koszty wykonawcy, łącznie z kosztem dostawy, 

a ofertowanie odbywa się w oparciu o ceny brutto.  

6.WYKAZ DOKUMENTÓW  I OSWIADCZEŃ, JAKIE NALEŻY DOSTARCZYĆ WRAZ 

Z OFERTĄ: 

Wraz z ofertą Wykonawca przekazuje: 

- brak wymaganych dodatkowych dokumentów 

7.OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY  

Projekt umowy stanowi załącznik nr 2. 

Płatność za wykonanie zamówienia nastąpi w ciągu 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury 

końcowej, o której mowa w projekcie umowy, w formie przelewu bankowego.  

Faktura będzie wystawiona i dostarczona na adres ZAMAWIAJĄCEGO - płatnika: 

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu 

ul. Krzywoustego 28 

51-165 Wrocław 

NIP 897-16-67-142 

8.SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 

Oferty należy przygotować w formie elektronicznej i  składać za pośrednictwem Internetowej 

Platformy Zakupowej, przy wykorzystaniu strony internetowej www.platformazakupowa.pl, to 
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znaczy, że nie są przyjmowane oferty zakupowe składane w inny sposób niż za pośrednictwem 

Platformy. 

9.MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY 

Oferty należy składać za pośrednictwem Internetowej Platformy Zakupowej przy wykorzystaniu 

strony internetowej www.platformazakupowa.pl. 

Termin składania ofert: 2023-02-21, godz. 11:00. 

10.SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI: 

Wszelkie pytania należy składać za pośrednictwem Internetowej Platformy Zakupowej przy 

wykorzystaniu strony internetowej www.platformazakupowa.pl. 

11.ZAŁĄCZNIKI:  

1. Przedmiar prac remontowych – załącznik nr 1.  

2. Projekt umowy – załącznik nr 2. 

http://www.platformazakupowa.pl/

