
 

Katowice,  13.08.2021r. 

     

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ 

dla zadania pn. Tymczasowe uszczelnienie kopuły dachu HWS Spodka, polegające na: uszczelnieniu okien 

oddymiających, ślusarki aluminiowej, obróbek blacharskich 

I. WPROWADZENIE 

Celem postępowania o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000,00 zł netto jest wybór firmy, która wykona 

zadanie pn Tymczasowe uszczelnienie kopuły dachu HWS Spodka, polegające na: uszczelnieniu okien 

oddymiających, ślusarki aluminiowej, obróbek blacharskich 

Zamawiający: Miasto Katowice, Ul. Młyńska 4. 40-098 Katowice 

Postępowanie zostanie przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie 

postępowania w ramach pomocniczych działań zakupowych na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

Informacje na temat podmiotu, któremu zamawiający powierzył prowadzenie postępowania: 

PTWP Event Center, Pl. Sławika i Antalla 1, 40-163 Katowice (dalej: PTWP Event Center); Dane kontaktowe:  

emilia.kardas@mckspodek.pl; d.midleja@agis-fm.pl 

II.  OPIS PRZEDMIOTU POSTĘPOWANIA: 

Tymczasowe uszczelnienie kopuły dachu HWS Spodka, polegające na: uszczelnieniu okien oddymiających, 

ślusarki aluminiowej, obróbek blacharskich 

Zakres prac obejmować będzie: 

1. Przegląd i uszczelnienie kopuły górnej –obróbek blacharskich 

2. Przegląd i odcinkowe uszczelnienie okien oddymiających 

3. Uszczelnienie ślusarki aluminiowej – oddymianie 

4. Uszczelnienie obróbek blacharskich nad ślusarką aluminiową 

5. Uszczelnienie fragmentu kopuły pod ślusarką aluminiową połączenia z dachem 

 

Szczegółowy zakres prac określa załączony do zaproszenia przedmiar robót. 

III. TRYB ZAMÓWIENIA: 

Postępowanie prowadzone jest  bez stosowania ustawy Pzp – zgodnie z art. 2 ustawy Pzp.. 

 

IV. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA OFERTOWANIA 
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1. Postępowanie ma charakter otwarty. 

2. Postępowanie przeprowadzone zostanie w czterech etapach: 

− I etap – wizja  lokalna  organizowana, która organizowana będzie indywidualnie po wcześniejszym kontakcie 

telefonicznym z PTWP Event Center; udział w wizji lokalnej dla Wykonawców jest fakultatywny; Termin i 

miejsce wizji lokalnej zostanie ustalony przez osoby kontaktowe, wskazane w pkt. XI Zapytania ofertowego. 

− II etap – zebranie ofert przygotowanych na podstawie niniejszego Zaproszenia 

− III etap – wybór najkorzystniejszej oferty 

− IV etap - zawarcie umowy na wykonanie  tymczasowego uszczelnienia przecieków kopuły  HWS Spodek 

 

V. KRYTERIUM OCENY OFERT: 

cena – waga 100% 

Obliczenie punktów ze względu na kryterium: 

                   C najn. 

        Co =  ------------- x 100 

                    C of 

Co -  ilość punktów obliczona dla danej oferty, 

C najn.-najniższa cena oferty spośród ofert nie podlegających  odrzuceniu, 

C of    -  cena badanej oferty 

Jako cenę przyjmuje się łączną wartość brutto podaną w ofercie. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z 

najniższą ceną. 

 

VI. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 

W terminie 10 dni od zawarcia umowy. 

 

VII.  WARUNKI PŁATNOŚCI: 

Zapłata wynagrodzenia za wykonane roboty nastąpi w terminie do 30 dni, od dnia doręczenia  

do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. 

VIII.  WARUNKI I DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCÓW: 

1. ofertę cenową według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zaproszenia – formularz ofertowy, w której 

cenę należy podać w rozbiciu na: 

− wartość  bez podatku od towarów i usług (wartość netto) 

− podatek od towarów i usług (wyrażony w %) 



 

− cenę z podatkiem od towarów i usług (cena brutto) 

− Cena powinna uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. 

− Cenę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, w złotych polskich. 

2. pisemne oświadczenie zapewniające co najmniej 12 miesięczną gwarancję na wykonanie robót (w treści 

formularza ofertowego) 

3. Wykonawca winien posiadać doświadczenie w wykonaniu - w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 

jednej  roboty budowlanej podobnej do objętej przedmiotem zamówienia. Za robotę budowlaną podobną do 

objętej przedmiotem zamówienia - Zamawiający uzna: robotę budowlaną polegającą na wymianie pokrycia 

dachu budynku (lub wykonaniu prac dekarskich) o wartości brutto nie mniejszej niż  100 000,00 złotych Na 

potwierdzenie tego warunku wykonawca winien załączyć dokument potwierdzający, ze roboty budowlane 

zostały wykonane należycie ( np. referencję). 

4. Wykonawca winien być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej oferenta na kwotę nie niższą niż 

100 000 zł i do oferty winien dołączyć  kopię aktualnej polisy ubezpieczenia 

5. w przypadku, gdy w postępowaniu Wykonawca jest reprezentowany przez inną osobę (niż osoba 

upoważniona do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy  wynikająca z KRS lub CEDG) należy 

dołączyć udzielone jej pełnomocnictwo. 

6. Zamawiający zastrzega, że złożenie oferty w postępowaniu jest jednoznaczne z akceptacją przez 

Wykonawcę projektu umowy bez zastrzeżeń. 

 

IX. TERMIN WPŁYNIĘCIA OFERTY 

Termin  złożenia  oferty  wyznacza  się  na   20.08.2021r. do  godziny 11.00.  

Oferty nadesłane po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.Oferta powinna zostać przesłana w formie 

elektronicznej na adresy:  emilia.kardas@mckspodek.pl; d.midleja@agis-fm.pl 

 

 

X. MIEJSCE ORAZ TERMIN OTWARCIA OFERT: 

1. Otwarcie ofert nastąpi dnia 20.08.2021 r. o godz. 12:00 w sali konferencyjnej w siedzibie PTWP Event Center 

Sp. z o.o.. 

2. PTWP Event Center drogą elektroniczną powiadomi wszystkich Wykonawców o wyniku postępowania. W 

zawiadomieniu wysłanym do Wykonawcy, którego oferta została wybrana PTWP Event Center określi termin i 

miejsce zawarcia umowy. 
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3. PTWP Event Center zastrzega sobie prawo do unieważnienia prowadzonego postępowania, a Wykonawca ten 

fakt akceptuje i zobowiązuje się, że nie będzie wnosił żadnych roszczeń wobec PTWP Event Center i 

Zamawiającego. 

 

XI.  INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI: 

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego na piśmie (emailem na adres emilia.kardas@mckspodek.pl LUB 

d.midleja@agis-fm.pl) o wyjaśnienie treści zaproszenia do składania ofert nie później niż do godz. 10:00 w 

dniu   19.08.2021 r.  Zamawiający zastrzega sobie prawo nieudzielania odpowiedzi na pytania postawione po tym 

terminie.  Zamawiający przekazuje treść wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którym doręczono zaproszenie, 

włącznie z opisem zapytania. 

   

XII. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO, W CELU ZWIĄZANYM Z POSTĘPOWANIEM O 

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PTWP Event Center sp. z o.o. 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu związanym z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w procedurze zapytania ofertowego. 

3. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę o dostępie 

4. do informacji publicznej z dnia 26 września 2001 r. ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1764) oraz inne podmioty 

upoważnione na podstawie przepisów ogólnych. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do 

realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji. 

  

 

XIII. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPROSZENIA 

1. Formularz ofertowy 

2. Wzór umowy 

3. Przedmiar robót 

 Z poważaniem 
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