
Poddębice, dnia 18.07.2018 r.  

   

                                                Do wykonawców 

 

ZAPYTANIE CENOWE  
 

W związku z potrzebą przeprowadzenia prac remontowych w budynkach mieszkalnych Domu Pomocy 

Społecznej w Gostkowie, zwracam się z prośbą  o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie prac. 

 

Zamawiający:  

Nazwa Zamawiającego:   Dom Pomocy Społecznej w Gostkowie 

Adres Zamawiającego:   Stary Gostków 41 

     99-220 Wartkowice 

Adres poczty elektronicznej:   dpssekretariat@wp.pl 

Adres strony internetowej:   www.dpsgostkow.pl 

Godziny urzędowania: pn. - pt., godz.:  7:30 – 15:30   

 

zaprasza do złożenia oferty na: 

Wymianę solarki drzwiowej w Domu Pomocy Społecznej w Gostkowie. 

 
I. Opis przedmiotu zamówienia: 
Przedmiot zamówienia dotyczy wymiany stolarki drzwiowej wewnętrznej wraz z poszerzeniem 

otworów drzwiowych w pawilonach mieszkalnych DPS w Gostkowie. Zakres rzeczowy obejmuje w 

szczególności: 

1) demontaż ościeżnic – 54 kpl. 

2) poszerzenie otworów drzwiowych (42 szt.): 

a) z 70 cm na 100 cm – 2 szt. 

b) z 80 cm na 90 cm – 27 szt. 

c) z 80 cm na 110 cm – 3 szt. 

d) z 90 cm na 100 cm – 1 szt. 

e) z 90 cm na 110 cm – 1 szt. 

f) z 100 cm na 110 cm – 8 szt. 

3) montaż ościeżnic drzwiowych metalowych o szer. 15-16 cm wraz z obróbką tynkarską i 

malowaniem ościeżnic – 54 szt. 

4) osadzenie skrzydeł drzwiowych wraz z wyregulowaniem i montażem klamek, szyldów i 

zamków – 54 szt tj : 42 szt – skrzydła drzwiowe wzmocnione płytą otworową pozostałe 12 sztuk 

- „110” - wzmocnione plastrem miodu 

 

Wykonawca wykona prace będące przedmiotem umowy przy użyciu sprzętu, urządzeń i materiałów 

przez siebie dostarczonych, spełniających wymagania obowiązujących przepisów, norm i standardów. 

Zamawiający dostarczy.: ościeżnice i skrzydła drzwiowe z klamką, szyldem i zamkiem.  

Zamawiający zobowiązuje się udostępnić pomieszczenia do remontu w godzinach od 6.00 do 18.00. 

Zamawiający wymaga,  aby przed sporządzeniem oferty Wykonawca dokonał wizji lokalnej w celu 

uzyskania informacji niezbędnych do przygotowania oferty. 

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 EURO. 

II. Wymagany termin realizacji zamówienia : 
nie dłużej niż 40 dni roboczych w okresie ustalonym z Zamawiającym na przestrzeni III kw. 2018 roku. 

III. Kryterium wyboru oferty: cena 100% 
 W ramach zamówienia zostanie wybrany wykonawca , który złoży najkorzystniejszą (najtańszą) ofertę 

cenową. 

IV. Miejsce i termin złożenia oferty:  
Oferta powinna być dostarczona za pośrednictwem : poczty, kuriera lub osobiście na adres : Dom 

Pomocy Społecznej w Gostkowie, Stary Gostków 41 , 99-220 Wartkowice do dnia 27 lipca 2018 roku 

do godziny 10.00. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrzone.  

V. Miejsce i termin otwarcia ofert: 
Dom Pomocy Społecznej w Gostkowie, Stary Gostków 41, 99-220 Wartkowice, dnia 27.07.2018            

o godzinie 10.30 
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VI. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:  
Justyna Frontczak, Zastępca dyrektora DPS Gostków (43) 678 51 85, e-mail dpssekretariat@wp.pl; 

VII. Sposób przygotowania oferty:  
Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim (wg załącznika nr 1).  

Do oferty należy załączyć wycenę robót w oparciu o opisany przedmiot zamówienia,  aktualny odpis z 

właściwego rejestru przedsiębiorców lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. 

Wykonawca składa ofertę opakowaną w kopertę, zabezpieczoną przed otwarciem. Koperta winna być 

zaadresowana na adres Zamawiającego, a ponadto opatrzona nazwą zadania i adresem Wykonawcy.  

VIII. Zamawiający zastrzega, iż postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego może 

zostać unieważnione bez podania przyczyny.  

IX. Wymagany minimalny okres gwarancji – rękojmi – 36 miesięcy. 

X. Przedmiot zamówienia realizowany będzie na podstawie umowy (stanowiącej załącznik nr 2 do 

zapytania) zawartej z Wykonawcą, którego oferta będzie najkorzystniejsza.  

XI.Warunki płatności – przelew z rachunku Zamawiającego, w terminie do 30 dni od daty dostarczenia 

prawidłowo wystawionej faktury, po wykonaniu i odbiorze przedmiotu zamówienia przez 

Zamawiającego. 

XII. Klauzula Informacyjna z art. 13 RODO do postępowania o udzielenie zamówienia:  
Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. W sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporzadzenie o ochronie danych)(Dz.Urz.UE L 

119.1)- dalej RODO- informujemy, że będa Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z 

przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Dom Pomocy Społecznej w Gostkowie. 

I.Administrator danych osobowych 
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Gostkowie, Stary Gostków 41, 99-220 Wartkowice jest Administratorem 

Pana/Pani danych osobowych. 

II.Inspektor Ochrony Danych 
Wskazano Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pan/Pani się skontaktować w sprawach ochrony Pana/Pani 

danych osobowych pod numerem telefonu: (43) 678 51 85, e-mail dpssekretariat@wp.pl; lub pisemnie na 

adres siedziby, wskazany w pkt.I 
III.Cele i podstawy przetwarzania 
Określono cele przetwarzania Pana/Pani danych. Dane przetwarzane będą w celu wykonania zadania 

realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej 

Administratorowi (podstawa art.6 ust.1 lit. e RODO) oraz wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 

Administratorze (podstawa art.6 ust. 1 lit. c RODO) 

IV.Prawo do sprzeciwu 
W kazdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych 

opisanych powyżej. Administrator zaprzestanie przetwarzać Pana/Pani dane, chyba że będzie w stanie wykazać, iż 

przetwarzanie danych osobowych będzie w myśl Rozporządzenia niezbędne m.in. do:  

a) wywiązania się z obowiązku prawnego 

b) wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej 

powierzonej administratorowi 

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

V.Okres przechowywania danych 
Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt III celu 

przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa. 

VI.Odbiorcy danych  
W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym w pkt III, Pana/Pani dane osobowe mogą być 

udostępnione innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być: 

a)Podmioty upoważnione do odbioru pana/Pani danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa: 

b)Podmioty, które przetwarzają Pana/Pani dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy 

powierzenia przetwarzania danych osobowych(tzw. podmioty przetwarzające). 

VII.Informacja o zamiarze przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej 
Administrator nie zamierza przekazywać Pana/Pani danych do państwa trzeciego ani do organizacji 

międzynorodowych. 

VIII.Prawa osób, których dane dotyczą:  
Zgodnie z RODO, przysługuje Panu/Pani: 

a)prawo dostępu do swoich danych 

b)prawo sprostowania swoich danych 

c)prawo do usunięcia swoich danych, ograniczenia przetwarzania danych 
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d)prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych  

e) prawo do przenoszenia danych 

f)prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych 

narusza przepisy Rozporządzenia. 

IX.Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych 
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Domu pomocy Społecznej w 

Gostkowie, przy czym podanie danych jest obowiązkowe, jeśli tak zostało to określone w przepisach prawa; 

X.Zautomatyzowane podejmowanie decyzji 
W oparciu o Pana/Pani dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pana/Pani zautomatyzowanych 

decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


