LOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE
CENTRALA
ul. Księżycowa 5, 01-934 Warszawa, tel. (22) 22-99-931/932, fax. (22) 22-99-933

Warszawa, dnia 26 października 2021
Znak sprawy: 3085/ZP/2021

ZAPYTANIE OFERTOWE
Postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł
netto prowadzone jest bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych zgodnie z
Regulaminem planowania, zasad organizacji i udzielania zamówień publicznych w
Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe zwraca się z zapytaniem ofertowym w sprawie wykonania
następującego zamówienia:
1.

Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegające na malowaniu pomieszczeń
biurowych, technicznych (w tym hangaru śmigłowca), sanitarnych, wypoczynkowych
i pomocniczych na terenie Filii Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Zielonej Górze.
2. Adres Oddziału/Filii:
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
Filia Zielona Góra
ul. Skokowa 17
66-015 Zielona Góra
3. Przedmiot zamówienia, w tym inne istotne warunki zamówienia:
1) Dwukrotne malowanie pomieszczeń farbą akrylową na kolor biały, w standardzie
określonym przez Zamawiającego wraz z przygotowaniem podłoża (miejscowym
szpachlowaniem, uzupełnieniem ubytków, naprawą pęknięć itp.),
2) Do zakresu prac należy zabezpieczenie wszelkich mebli, maszyn i urządzeń przez
wyniesienie ich z pomieszczeń przeznaczonych do malowania i wniesienie
po zakończonych pracach lub ewentualne zabezpieczenie polegające na szczelnym
okryciu mebli, maszyn i urządzeń folią malarską w sposób zapobiegający zabrudzeniu
ich w czasie wykonywania robót,
3) Uzgodnienie z Zamawiającym wszystkich materiałów przewidzianych do realizacji
zamówienia, i uzyskanie zgody Zamawiającego na ich zastosowanie. W przypadku
realizacji prac przedmiotu zamówienia przy użyciu niezgłoszonych bądź
niezaakceptowanych materiałów przez Zamawiającego, Wykonawca na własny koszt i
ryzyko, na żądanie Zamawiającego dokona usunięcia niezaakceptowanego materiału i
wykona prace na nowo z użyciem materiału zatwierdzonego. Powyższe nie będzie
stanowiło podstawy do zmiany wynagrodzenia lub zmiany terminu realizacji
przedmiotu zamówienia,
4) Liczba metrów kwadratowych powierzchni do malowania określa załącznik nr 1 –
Zestawienie powierzchni pomieszczeń bazy HEMS.
Dodatkowe informacje:
 Warunkiem koniecznym do złożenia oferty jest przeprowadzenie wizji lokalnej przy
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udziale przedstawiciela Zamawiającego. Wizji lokalnej można dokonywać w dniach od
poniedziałku do piątku w godzinach od 8.30 do 14.30 po uprzednim telefonicznym
poinformowaniu i uzyskaniu aprobaty przedstawiciela Zamawiającego – Kierownika Filii:
Pawła Gątkowskiego tel. 509 142 178. Wizja lokalna winna być zakończona podpisaniem
oświadczenia potwierdzającego jej odbycie.
 Szczegółowy zakres prac:
 zabezpieczenie mebli, maszyn i urządzeń zgodnie z ustępem 3, pkt 3)
 zabezpieczenie podłóg i cokołów
 zabezpieczenie grzejników
 zabezpieczenie stolarki otworowej (drzwiowej i okiennej), w tym podokienników
 zabezpieczenie innych trwałych elementów wyposażenia pomieszczeń
 demontaż opraw gniazd elektrycznych, włączników, listew maskujących, opraw
oświetleniowych, krat wentylacyjnych, czujników ruchu, czujników dymu, żaluzji,
rolet, firan, karniszy, puszek połączeniowych, listew przypodłogowych, elementów
oznakowania awaryjnego i ewakuacyjnego, kamer, rzutników, projektorów
multimedialnych, innych elementów instalacji elektrycznych i teletechnicznych
(moduły wifi itp.) wszelkiego rodzaju tablic (w tym ekranów projekcyjnych), obrazów,
luster. Montaż elementów po zakończeniu prac malarskich.
 oczyszczenie powierzchni ścian i sufitów przez mechanicznie usunięcie starej farby
 miejscowe szpachlowanie ścian i sufitów, wyrównanie powierzchni w tym usunięcie
wszelkich spękań, rys, ubytków, otworów po kołkach, gwoździach, wkrętach i innych
elementach do montażu mechanicznego
 usunięcie wszelkich uszkodzeń mechanicznych ścian i sufitów
 oczyszczenie szczelin dylatacyjnych w tynkach tradycyjnych i uzupełnienie ich trwale
plastyczną masą akrylową
 oczyszczenie połączeń między płytami suchej zabudowy i uzupełnienie ich zgodnie z
wytycznymi producenta suchej zabudowy
 zagruntowanie powierzchni ścian i sufitów materiałem zgodnym z wytycznymi
producenta farby
 dwukrotne malowanie powierzchni ścian i sufitów zgodnie ze standardem opisanym
poniżej
 usunięcie zabezpieczeń malarskich
 montaż wszelkich zdemontowanych elementów i wniesienie wszelkich mebli, maszyn i
urządzeń zgodnie z ustępem 3, pkt 3)
 Specyfikacja materiałowa farby:
 Kolor – biały
 Stopień połysku – ultramat
 Rodzaj – akrylowa
 Zawartość części stałych (wagowo) – min 56%
 Odporność na szorowanie klasa nie niższa niż II dla klasyfikacji wg normy PE-EN 13300
np. Flugger Dekso 5, Flugger Flutex Pro 10, Tikkurila Luja 7 lub inne o nie gorszych
parametrach
STANDARD WYKONANIA ROBÓT



przed przystąpieniem do malowania należy zapoznać się z instrukcją producenta farby,
ściany i sufity uprzednio zagruntować gruntem zalecanym przez producenta farby do











odpowiedniego podłoża,
ściany i sufity, muszą być suche, odtłuszczone i oczyszczone,
rysy i szpary muszą być zamknięte i sfilcowane,
zabrania się nakładania farby na metale nieodizolowane emulsją ochronną,
farba rozpuszczalna w wodzie dająca powierzchnię matową, nakładana w jednej
warstwie pistoletem, pędzlem lub rolką,
roboty malarskie powinny by prowadzone w temperaturze nie mniejszej niż +5st C i nie
wyższej niż 25st C,
ściany i sufity muszą być pokryte równo farbą; występowanie zacieków widocznych
zgrubień nakładania farby, zabrudzeń lub zmian jej faktury czy odcieni jest
niedopuszczalne,
przy malowaniu ścian niedopuszczalne jest malowanie stykających się z malowaną
powierzchnią futryn drzwiowych, ślusarki okiennej, sufitów podwieszonych etc. –
konieczne jest zabezpieczenie tych krawędzi taśmą malarską,
należy uwzględnić, iż malowanie na ścianach będzie wykonywane równolegle
z malowaniem na sufitach,
prace uznaje się za odebrane w przypadku dokonania odbioru przez inspektora
nadzoru/użytkownika.

4.

Warunki stawiane Wykonawcom:
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy w okresie trzech lat przed
upływem terminu składania ofert wykonali co najmniej 1 (jedną) robotę budowlaną,
polegające na wykonaniu malowania powierzchni wewnętrznych w ilości minimum 400
m2 w budynku.

5.

Termin realizacji zamówienia:
Do 40 dni od dnia zawarcia umowy lecz nie później niż do dnia 10.12.2021 r.

6.

Kryteria oceny ofert:
a) Kryterium Cena brutto oferty z wagą 80%, według wzoru:
Cmin
Po = ----Cob

x 100

gdzie:
Po – liczba punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium Cena brutto oferty
Cmin – najniższa zaoferowana Cena brutto oferty
Cob – Cena brutto oferty zaoferowana w badanej ofercie
Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia. Cena
musi być skalkulowana w sposób jednoznaczny i powinna zawierać wszelkie koszty związane
z realizacją przedmiotu zamówienia, ze szczególnym uwzględnieniem warunków realizacji
przedmiotu zamówienia.
b) Kryterium Czasu wykonywania prac - z wagą 20%, liczba punktów Pc wg punktacji:
 do 21 dni
 do 30 dni

20 pkt,
10 pkt,

 do 40 dni

0 pkt.

Schemat przyznawania punktów P,:
P = Po x 80% + Pc x 20%, gdzie:
P – liczba przyznanych punktów Wykonawcy;
Po – liczba przyznanych punktów Wykonawcy dla kryterium ceny;
Pc – liczba przyznanych punktów Wykonawcy dla kryterium czasu wykonywania prac.
7.

Oferta powinna zawierać:
a) wypełniony i podpisany formularz ofertowy (załącznik nr 2 do Zapytania
Ofertowego);
b) wykaz potwierdzający realizację co najmniej jednej roboty budowlanej, polegającej
na wykonaniu malowania powierzchni wewnętrznych, w okresie trzech lat przed
upływem terminu składania ofert;
c) oświadczenie o zapoznaniu się z Istotnymi postanowieniami umowy stanowiącymi
Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego;
d) podpisane oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.

8.

Osoba uprawniona do kontaktu:
Paweł Gątkowski, tel. 509 142 178 oraz Robert Boroń tel. 785 662 303

9.
Ofertę należy przekazać w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 29.10.2021 r. w formie:
elektronicznej na adres e-mail: r.boron@lpr.com.pl
10.

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na formularzu sporządzonym przez Wykonawcę,
pod warunkiem, że jego treść odpowiadać będzie Formularzowi oferty określonemu
przez Zamawiającego.

11.

Zamawiający, zastrzega sobie prawo zmiany treści zapytania ofertowego. Zmiana może
nastąpić w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert. W przypadku
wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie ogłoszona w taki
sam sposób, w jaki dokonano upublicznienia zapytania.

12.

Dopuszcza się możliwość negocjacji złożonych ofert. Zamawiający zastrzega sobie
możliwość skierowania ponownego zapytania ofertowego lub zaproszenia do negocjacji
do Wykonawców, nie więcej niż trzech, którzy złożyli w kolejności najkorzystniejsze
oferty. Ponowne zapytanie ofertowe lub zaproszenie do negocjacji może być skierowane
także jedynie do Wykonawcy, który złożył ofertę najkorzystniejszą.

13.

Zamawiający może odrzucić ofertę:
1) która nie spełnia warunków Zapytania ofertowego,
2) Wykonawcy, który wcześniej wykonał nienależycie na rzecz zamawiającego
zamówienie publiczne, w szczególności:
a. nie wykonał zamówienia w umówionym terminie,
b. nie dostarczył przedmiotu zamówienia o właściwej jakości i parametrach,
c. nie wywiązywał się w terminie z warunków gwarancji lub rękojmi,
d. wykonał zamówienie, które było obarczone wadami powodującymi konieczność
poniesienia dodatkowych nakładów finansowych lub prac przez Zamawiającego.

14.

Zamawiający dokona wyboru oferty Wykonawcy, w oparciu o bilans wszystkich
ww. kryteriów oceny ofert.

15.

W przypadku, gdy treść oferty oraz złożonych przez Wykonawcę dokumentów jest
niepełna, lub zawiera nieścisłości w stosunku do zakresu wymaganego w Zapytaniu,
Zamawiający może, w uzasadnionych przypadkach, zwrócić się do Wykonawcy
o uzupełnienie braków lub udzielenie wyjaśnień, w wyznaczonym terminie.

16.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania na każdym etapie, do
czasu zawarcia umowy. Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do zamknięcia
postępowania bez wyboru oferty, jak i po jej wyborze do czasu podpisania umowy.
Z tytułu zamknięcia postępowania Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia
w stosunku do Zamawiającego. Wykonawca akceptuje warunki zastrzeżone przez
Zamawiającego w niniejszym postępowaniu.

W załączeniu do niniejszego zapytania:
1.
Załącznik nr 1 – Zestawienie powierzchni pomieszczeń bazy HEMS
2.
Załącznik nr 2 – Wzór formularza ofertowego
3.
Załącznik nr 3 – Istotne postanowienia umowy

prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Robert Gałązkowski
Dyrektor
Lotniczego Pogotowia Ratunkowego
/dokument podpisany elektronicznie/

