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

Warszawa, 02-11-2021 r.
Znak: 3182/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 wykonanie prac remontowo-budowlanych mających na celu
doprowadzenie hangaru oraz zaplecza bazy szkoleniowej LPR przy ul. Jana Pawła II 9a,
26-001 Masłów Pierwszy do zgodności z przepisami Prawa budowlanego i regulacjami BHP.

2.

Opis przedmiotu zamówienia, w tym istotne warunki zamówienia:
1) Zakres prac obejmuje:
a) wymianę instalacji odgromowej, ok. 200 mb wraz z uchwytami i uziemieniem
w gruncie (8 szt.),
b) wymianę obróbki blacharskiej na attykach budynku długości ok. 45 mb wraz
z naprawą ścian attykowych,
c) wymianę orynnowania; rynna pozioma ok. 130 mb, rura spustowa ok. 25 mb,
d) likwidację masztu radiowego rurowego wraz z załataniem nieszczelności w poszyciu
dachu,
e) naprawę więźby dachowej (wymiana spróchniałych elementów, podniesienie
i podparcie belki nośnej),
f) demontaż nieużytkowanego okablowania z fasady budynku,
g) wykonanie otworów wentylacyjnych (ściana zewnętrzna murowana) w pokojach
hotelowych wraz z montażem kratek wentylacyjnych, 2 szt.,
h) wymianę dwóch okien (zmniejszenie otworu okiennego do typowego rozmiaru, min.
110/150 cm) w części warsztatowej,
i) wymianę parapetów okiennych zewnętrznych w części warsztatowej 2 szt.,
j) wymianę trzech okien (zmniejszenie otworu okiennego do typowego rozmiaru, min.
110/150 cm) w części hangarowej,
k) malowanie elewacji, ok. 290 m2 (mechaniczne zdarcie starej farby, usunięcie luźnego
tynku, gruntowanie, uzupełnienie tynku, malowanie),
l) wymianę drzwi (zewnętrznych) wejściowych do części warsztatowej, 1 szt.,
m) wymianę drzwi (zewnętrznych) wejściowych do części hotelowej szerokość w świetle
min. 100 cm, 1 szt.,
n) demontaż i utylizację wolnostojącego masztu radiowego o konstrukcji stalowej,
kratownicowej, wysokości 16 m.
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2) Koszty robocizny, dostawy urządzeń i materiałów leżą po stronie Wykonawcy.
3) Dodatkowe wymagania:
Zamawiający wymaga dokonania wizji lokalnej przed złożeniem oferty.
3.

Warunki stawiane Wykonawcom:
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy w okresie trzech lat przed
upływem terminu składania ofert wykonali co najmniej 3 (trzy) roboty budowlane, polegające
na wykonaniu remontu budynku lub części budynku o wartości minimum 50 000,00 zł każda.

4.

Termin realizacji zamówienia:
Do 30.11.2021 r.

5.

Kryteria oceny ofert:
100 % cena brutto oferty.

6.

Oferta powinna zawierać:
Wypełniony i podpisany formularz ofertowy (Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego),
zawierający oświadczenie o zapoznaniu się z Istotnymi postanowieniami umowy
stanowiącymi Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego.

7.

Osoba uprawniona do kontaktu:
Mariusz Janowski, tel. 785 662 304
Robert Boroń, tel. 785 662 303

8.

Ofertę należy przekazać w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 5.11.2021 r. do godziny
12:00, w:
a) wersji elektronicznej na adres e-mail: m.janowski@lpr.com.pl; r.boron@lpr.com.pl

9.

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

10. 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.
11. 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.
12. Zamawiający może odrzucić ofertę:
1) która nie spełnia warunków Zapytania ofertowego,
2) Wykonawcy, który wcześniej wykonał nienależycie na rzecz Zamawiającego zamówienie
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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.
13.

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

14.

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.

15.

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 – Wzór formularza ofertowego,
2. Załącznik nr 2 – Istotne postanowienia umowy

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