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WAD.272.2.2022 
 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 
Skarb Państwa- Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa  
w Kielcach 
ul. Wapiennikowa 21A,  25-112 Kielce  
657-24-50-500 
 
na podstawie  regulaminu udzielania zamówień na usługi, dostawy i roboty budowlane  
o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty netto 130 000 PLN, 
wprowadzonego Zarządzeniem Nr 10/2021 Świętokrzyskiego Wojewódzkiego 
Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa z dnia 10 marca  2021 r. 
– zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pn: 
 

Przebudowa schodów wejściowych do budynku administracyjno-biurowego 

WIORiN w Kielcach z zapewnieniem dostępności dla osób z niepełnosprawnością 

I Przebudowa istniejących schodów wejściowych do budynku WIORiN  
1. Roboty rozbiórkowe - demontaż okładziny kamiennej (piaskowiec) istniejących 

schodów wraz z rozbiórką podkładu betonowego i wywiezieniem gruzu. 
2. Roboty montażowe nowych schodów: 

- przygotowanie podłoża pod nowe schody (podbudowa, fundamenty betonowe,    
  budowa schodów betonowych), 
- obłożenie podestu, stopni płytami z granitu płomieniowanego (o grubości 3 cm     
   – 4 cm) i podstopni (grubość 2 cm –  3 cm) płytami z granitu płomieniowanego  
   lub polerowanego w kolorze brązowym. 

3. Wykonanie ław fundamentowych pod przedłużenie podestu w miejscu 
zlikwidowanego biegu schodowego w celu wybudowania schowka na piasek  
i narzędzia gospodarcze, 

4. Wykonanie płyty fundamentowej pod montaż platformy niskiego podnoszenia. 
5. Montaż balustrad ze stali nierdzewnej. 

 
II Dostawa i montaż platformy niskiego podnoszenia dla osób z niepełnosprawnością  

w tym: 

1. Dostawa i montaż platformy niskiego podnoszenia. 
2. Uzgodnienia w UDT. 

Zamawiający wprowadził modyfikację przedmiaru robót budowlanych opisaną  
w Załączniku Nr 7. 

 
Szczegółowy zakres robót ujęty jest dokumentacji projektowej: 

1) projekcie budowlanym – Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego 

wi-kielce@piorin.gov.pl 
l 

piorin.gov.pl/kielce 
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a) z uwzględnieniem modyfikacji przedmiaru robót zawartą  
w Załączniku Nr 7 

2) przedmiarze robót – Załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego  
                    a)    z uwzględnieniem modyfikacji przedmiaru robót zawartą  
                            w Załączniku Nr 7 
 

3) Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowalnych – Załącznik      
            Nr 4 do zapytania ofertowego   

a)  z uwzględnieniem modyfikacji przedmiaru robót zawartą  
w  Załączniku Nr 7 

 
Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie z materiałów własnych, po stronie 
Wykonawcy leży zatem nabycie ich z własnych środków finansowych. Materiały, użyte do 
wykonania zamówienia powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów 
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, zgodnie z ustawą 
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. 2020, poz. 215).  
 
Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w celu uzyskania informacji 
potrzebnych do przygotowania oferty, po uprzednim uzgodnieniu terminu  
z Zamawiającym. 
 
Roboty będą realizowane w czynnym budynku Zamawiającego, Wykonawca w toku 
wykonywania robót jest obowiązany zapewnić niezakłócone funkcjonowanie 
Zamawiającego.  
 

2. Termin wykonania zamówienia:  60 dni od dnia podpisania umowy. 
 
3. Wykonawca udzieli gwarancji i rękojmi  na roboty budowlane nim. 24 miesięcy  
 
4. Termin złożenia oferty:  11.03.2022 r. do 1530  
 
5. Ofertę należy złożyć pisemnie lub (skan na adres e-mail:  wi-kielce@piorin.gov.pl),   

w siedzibie Zamawiającego, według wzoru – Załącznik Nr 5  wraz z kosztorysem 

ofertowym według załączonego do zaproszenia przedmiaru robót. 

W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być dołączone 
pełnomocnictwo określające zakres umocowania i podpisane przez osoby uprawnione do 
reprezentacji podmiotu, który udziela pełnomocnictwa.  

Pełnomocnictwo może zostać złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej „za 
zgodność z oryginałem” przez upoważnioną osobę lub notariusza. 

 

6. Opis kryteriów oceny ofert 

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest cena – 100%. 

7. Istotne informacje dotyczące wyboru oferty  

1. Zamawiający, w przypadku braku możliwości dokonania wyboru oferty 
najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takich samych 
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cenach, wezwie Wykonawców którzy złożyli te oferty,  do złożenia ofert 
dodatkowych, wyznaczając termin na ich złożenie. Wykonawcy, składając oferty 
dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych 
ofertach. 

2. Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa obejmująca warunki 
przedmiotu zamówienia. Projekt umowy zawiera Załącznik Nr 6 do zapytania. 

3. O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający niezwłocznie poinformuje 
Wykonawcę. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 ………………………………………. …………..                        ……………………………… 
Podpis pracownika merytorycznego                                             Wojewódzki Inspektor   

 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki:  
Nr 1 – Informacja  RODO 

Nr 2 – Projekt budowlany  

Nr 3 – Przedmiar robót 

Nr 4 – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  

Nr 5 – Formularz ofertowy 

Nr 6 – Projekt umowy 

Nr 7 –Modyfikacja przedmiaru robót  

           
 

 

 

 

 

 


