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Ogłoszenie

Numer

2021-15798-44202

Id

44202

Powstaje w kontekście projektu

POWR.04.03.00-00-0066/18 - Najpierw Mieszkanie – innowacyjne metody trwałego rozwiązania 
chronicznej bezdomność

Tytuł

Najpierw Mieszkanie – innowacyjne metody trwałego 
rozwiązania chronicznej bezdomności

Warunki zmiany umowy

13.�Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania zmian postanowień umowy zgodnie z 
postanowieniami określonymi we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do zapytania ofertowego, a 
także w przypadku zmiany wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFS w zakresie 
mającym wpływ na realizację umowy. Ponadto Zamawiający dopuszcza zmiany w umowie, gdy jest to 
uzasadnione potrzebami Zamawiającego wynikającymi z prowadzonego projektu, a w szczególności w 
związku ze zmianami we wniosku o dofinansowanie projektu, gdy jest to konieczne dla prawidłowego 
wykonania projektu przez Zamawiającego, a w szczególności gdy zmiana umowy ma zapobiec narażeniu 
istotnego interesu Zamawiającego. W przypadku konieczności dokonania zmian w umowie Strony zawrą 
stosowny aneks. W przypadku odmowy przez Wykonawcę zawarcia aneksu, Zamawiający może odstąpić 
od umowy ze skutkiem natychmiastowym składając Wykonawcy pisemne oświadczenie.

Załączniki

Dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dn. 2021-04-24
1. Załącznik nr 1 - Radomska opis prac
2. Załącznik nr 2- Formularz cenowo ofertowy po zmianach
Dodane do ogłoszenia w wersji 1 z dn. 2021-04-21
1. Zalacznik_1a
2. Zalacznik_1b
3. Załącznik nr 2- Formularz cenowo ofertowy
4. Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
5. Załącznik nr 4 - wykaz wykonanych robót budowlanych
6. Załącznik nr 5- wzór umowy
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7. Załącznik nr 6 - oświadczenie gwarancyjne
8. Zapytanie ofertowe Radomska 6
9. Zapytanie ofertowe Radomska 6

Czy dopuszczalna oferta częściowa?

NIE

Data opublikowania ogłoszenia

2021-04-21

Data ostatniej zmiany

2021-04-24

Termin składania ofert

2021-05-05

Planowany termin podpisania umowy

2021-05

Dane adresowe ogłoszeniodawcy

Fundacja Fundusz Współpracy
Górnośląska 4a
00-444 Warszawa
NIP: 5260005468

Osoby do kontaktu

Agnieszka Siekiera
tel.: 507122431
e-mail: asiekiera@cofund.org.pl

Części zamówienia

Część: 1

Tytuł części 1

Wykonanie prac remontowych lokalu mieszkalnego na potrzeby r

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE
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Przedmioty zamówienia do części 1

Typ

Roboty budowlane

Podkategoria

Roboty budowlane

Opis

Zamawiający zmienia treść zapytania ofertowego nr 01/BZP/HF/FFW/2021 na wykonanie prac 
remontowych lokalu mieszkalnego na potrzeby realizacji Projektu Najpierw Mieszkanie – 
innowacyjne metody trwałego rozwiązania chronicznej bezdomności. Numer ogłoszenia w bazie 
konkurencyjności:  2021-15798-44202. 
Zmiana dokonana przez Zamawiającego dotyczy przedłużenia terminu składania ofert z 
dotychczasowego upływającego w dniu 4.05. 2021, na dzień 5.05.2021 r. W związku z powyższym 
Zamawiający zmienił treść części VI zapytania ofertowego (miejsce składania ofert), którego treść 
po zmianie brzmi następująco:

"Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną na adres e-mail: asiekiera@cofund.org.pl W tytule 
wiadomości należy umieścić nazwę Najpierw Mieszkanie – innowacyjne metody trwałego 
rozwiązania chronicznej bezdomności – Radomska 6 - postępowanie o udzielenie zamówienia nr 
01/BZP/HF/FFW/2021 w terminie do dnia 5 maja 2021 r. "

Zamawiający uzupełnił również treść zapytania ofertowego o część X (Obowiązki Administratora 
Danych związane z ochroną danych osobowych) oraz doprecyzował załącznik nr 2 do zapytania 
ofertowego- formularz cenowo ofertowy.  

Zamawiający zmienił dodatkowo termin związania Wykonawcy ofertą z 60 na 30 dni. 

Zamawiający informuje, że lokal mieszkalny, w którym odbywać się będą przedmiotowe prace 
remontowe znajduje się na 1. piętrze. 

Treść zapytania ofertowego oraz formularza cenowo- ofertowego uwzględniająca powyższe zmiany 
została umieszczona w bazie konkurencyjności.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu lokalu mieszkalnego o pow. 21,1 m2 znajdującego 
się w Warszawie, przy ul. Radomskiej 6/6, pierwsze piętro, budynek z windą, na potrzeby 
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realizacji Projektu Najpierw Mieszkanie – innowacyjne metody trwałego rozwiązania chronicznej 
bezdomności. Lokal składa się z 3 pomieszczeń: pokoju z aneksem, łazienki i holu. W ramach 
zamówienia planuje się przeprowadzić roboty budowlane (prace remontowe) w mieszkaniu 
polegające m.in. na: wyburzeniu ścian, malowaniu, położeniu gresu, renowacji podłóg we wszystkich 
pomieszczeniach, remoncie łazienki, usunięciu instalacji gazowej, pracach hydraulicznych, wymianie 
grzejników, wykonaniu otworów drzwiowych i osadzeniu drzwi.

Szczegółowy zakres robót określa opis robót stanowiący załączniki nr 1, 1a, 1b do zapytania 
ofertowego. 
Zamawiający zapewnia wszelkie materiały budowlane niezbędne do realizacji przedmiotu 
zamówienia. Zamawiający nie zapewnia sprzętu niezbędnego do wykonania przedmiotu 
zamówienia. 

Termin realizacji zamówienia: 
Prace remontowe należy wykonać w ciągu maksymalnie dwóch miesięcy od dnia podpisania umowy. 
Zamawiający przekaże Wykonawcy komplet kluczy do lokalu w dniu podpisania umowy. 
Wizja lokalna: w celu ustalenia wszystkich kosztów niezbędnych do realizacji zamówienia zalecane 
jest przeprowadzenie wizji lokalnej. Wizja lokalna możliwa jest w dniach: 26 i 27 kwietnia 2021. Termin 
wizji lokalnej należy ustalić telefonicznie z Panią Agnieszką Siekierą tel. 507 122 431.

Kody CPV

45000000-7 Roboty budowlane
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45442100-8 Roboty malarskie
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

mazowieckie

Powiat

Warszawa

Gmina

Ochota

Miejscowość

Warszawa
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Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Opis

1.�Oferent musi posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności 
lub czynności jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

Typ

Wiedza i doświadczenie

Opis

2.�Oferent dysponuje niezbędną wiedzą oraz posiada odpowiednie doświadczenie w realizacji robót 
budowlanych odpowiadających charakterem i ceną przedmiotowi zamówienia, tj. wykonanie robót 
budowlanych o charakterze zbliżonym do przedmiotu zamówienia w zakresie merytorycznym, na 
kwotę każdorazowo nie mniejszą niż 15 000  zł netto.  Dla potwierdzenia spełnienia w/w warunku. 
Oferent musi przedstawić wraz z załącznikiem nr 4 minimum 2 referencje/ protokoły odbioru lub 
inne równoważne dokumenty (od dwóch różnych wystawców) z okresu 3 lat przed upływem terminu 
składania ofert, dotyczące realizowanych przez Wykonawcę robót budowlanych z zakresu: robót 
ogólnobudowlanych związanych z wymianą podłóg, armatury, wyposażenia kuchennego, skuwaniem, 
gruntowaniem, tynkowaniem, kładzeniem gładzi i dwukrotnym malowaniem ścian, instalacji 
hydraulicznych, instalacji elektrycznych, instalacji gazowych w formie kopii poświadczonych za 
zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Dokument 
musi jasno określać, że zlecone roboty budowlane zostały wykonane w sposób należyty, zgodny 
z założeniami. Wskazane powyżej dokumenty, które pochodzą  od osób fizycznych należy 
zanonimizować.

Typ

Dodatkowe warunki udziału

Opis

3.�Oferent nie podlega wykluczeniu na żadnej z wymienionych poniżej podstaw, tj. na podstawie 
przepisów zawartych w rozdziale 6.5.2 pkt. 3 Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków 
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego 
oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 - rozumiane jako powiązania kapitałowe lub osobowe - 
wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań 
w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z 
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przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub 
nie został określony przez IZ PO,
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w 
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający nie może udzielić zamówienia także Wykonawcom, którzy są jednocześnie zatrudnieni 
na podstawie stosunku pracy w instytucji uczestniczącej w realizacji Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój na podstawie stosunku pracy, chyba że nie zachodzi konflikt interesów lub 
podwójne finansowanie (dotyczy osób fizycznych).

Powyższe oświadczenie stanowi integralną część załącznika nr 2 (formularz cenowo-ofertowy).

Typ

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis

Oferent nie może znajdować się w stanie upadłości oraz nie może znajdować się w stanie likwidacji. 
Aby potwierdzić spełnianie tego warunku udziału w postępowaniu należy dołączyć oświadczenie 
zgodnie z załącznikiem nr 3.

Typ

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis

1) FORMULARZ CENOWO-OFERTOWY (według wzoru Załącznik nr 2, sporządzony w formie pisemnej, 
w języku polskim (na komputerze lub odręcznie drukowanymi literami) w sposób czytelny i 
przejrzysty. Podane w ofercie ceny muszą uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją 
zamówienia i nie mogą ulec zmianie w trakcie trwania umowy.
2) wszystkie dokumenty wymagane odpowiednimi postanowieniami zapytania ofertowego oraz 
przedstawionymi przez Zamawiającego wzorami – załącznikami; dokumenty wchodzące w skład 
oferty powinny być przedstawiane w formie skanów oryginałów lub skanów kopii poświadczonych 
przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem.
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Kryteria oceny do części 1

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

1) Cena brutto usługi - waga  80 %,
Punktacja za kryterium ceny ofertowej odbędzie się wg wzoru:

  x 80 pkt

gdzie:
Kc – ilość punktów oferty badanej za kryterium ceny,
Cmin – cena ofertowa brutto oferty z najniższą ceną [zł],
C – cena ofertowa brutto oferty badanej [zł];

Czy kryterium cenowe?

NIE

Opis

2) Termin wykonania robót- waga 20%
Punktacja za kryterium termin wykonania robót  wynosi: 
20 pkt – do 21 dni
10 pkt – od 22 do 28 dni 
0 pkt – od 29 do 60 dni 

Ilość zdobytych punktów będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku.

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta, która uzyska na

Podsumowanie
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Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem

-> 2021-04-24 - data opublikowania

-> 2021-05-05 - termin składania ofert

-> 2021-05 - planowany termin podpisania umowy

Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia

Brak zdefiniowanych etapów dla przedmiotów zamówienia.


