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W O J E W Ó D Z K I  I N S P E K T O R A T  O C H R O N Y  R O Ś L I N  I  N A S I E N N I C T W A  
 W  K I E L C A C H  

 

ul. Wapiennikowa 21a 
25-112 Kielce 

 

 

WAD.272.8.2021 
 

 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 
Skarb Państwa- Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa  
w Kielcach 
ul. Wapiennikowa 21A,  25-112 Kielce  
657-24-50-500 
 
na podstawie § 5  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 

 
1. Opis przedmiotu zamówienia : przedmiotem zamówienia jest przebudowa schodów 

wejściowych do budynku administracyjno-biurowego WIORiN w Kielcach z 
zapewnieniem dostępności dla osób z niepełnosprawnością.  

Zakres robót obejmuje: 

I Przebudowa istniejących schodów wejściowych do budynku w tym: 

1) roboty rozbiórkowe polegające na demontażu okładziny kamiennej (piaskowiec)  

   istniejących schodów wraz z rozbiórką podkładu betonowego i wywiezieniem gruzu, 

2) roboty montażowe nowych schodów polegające na: 

- przygotowaniu podłoża pod nowe schody (podbudowa, fundamenty betonowe,   

  budowa schodów betonowych) 

- obłożenie podestu, stopni i podstopni płytami z granitu płomieniowanego o gr. 4 cm w  

   kolorze brązowym. 

II Budowa platformy niskiego podnoszenia dla osób z niepełnosprawnością w tym: 

1) roboty ziemne związane z budową platformy, 

2) roboty fundamentowe pod budowę platformy, 

3) dostawa i montaż platformy niskiego podnoszenia, 

wi-kielce@piorin.gov.pl piorin.gov.pl/kielce 
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4) montaż poręczy ochronnych ze stali nierdzewnej, 

5) uzgodnienia w UDT 

Szczegółowy zakres robót ujęty jest dokumentacji projektowej: 

1) projekcie budowlanym – Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego 

2) przedmiarze robót – Załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego 

3) Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowalnych – Załącznik     

     Nr 4 do zapytania ofertowego 

 
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. Warunki udziału w postepowaniu: 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:  

w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres  
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał w sposób należyty  

      i prawidłowo ukończył:  
1)  co najmniej 1 robotę  obejmującą swym zakresem roboty/ę polegającą na 
wykonaniu przebudowy/budowy schodów o wartości co najmniej 70 000,00 zł. 

- ocena spełnienia tego warunku nastąpi na podstawie wykazu robót  wraz z podaniem 

ich rodzaju i wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty 

te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały 

wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy te roboty zostały wykonane 

zgodnie z przepisami prawa budowalnego i prawidłowo ukończone – wg wzoru 

określonego w (Załączniku Nr 5)  

3. Termin wykonania zamówienia:  50 dni od dnia podpisania umowy. 
 
4. Wykonawca udzieli gwarancji i rękojmi  na roboty budowlane nim. 24 miesięcy oraz 
gwarancji producenta na zamontowane urządzenia - platformę niskiego podnoszenia. 
 
5. Termin złożenia oferty:  14.09.2021 r. do 1530  
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6. Ofertę należy złożyć pisemnie lub (e-mailem na adres wi-kielce@piorin.gov.pl),  w 

siedzibie Zamawiającego, według wzoru – Załącznik Nr 6   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. 

 

7. Opis kryteriów oceny ofert 

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest cena – 100%. 

 

8. 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 
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 7 do zapytania. 

3. O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający niezwłocznie poinformuje 
Wykonawcę. 

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

 
 
 
Załączniki:  
Nr 1 – Informacja o RODO 

Nr 2 – Projekt budowlany  

Nr 3 – Przedmiar robót 

Nr 4 – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  

Nr 5 – Wykaz robót 

Nr 6 – Formularz ofertowy 

Nr 7 – Projekt umowy 
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Załącznik Nr 1 

Klauzula informacyjna z art.13 RODO 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 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 rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. 

Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Inspektorat Ochrony 
Roślin i Nasiennictwa w Kielcach, ul. Wapiennikowa 21A, 25-112  Kielce 

tel. :  41 361-07-86  
fax.:  41 361-39-06   
adres strony internetowej: www.piorin.gov.pl/kielce 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w 

celu związanym z postępowaniem pn.  Przebudowa schodów wejściowych do budynku 

administracyjno-biurowego WIORiN w Kielcach z zapewnieniem dostępności dla osób z 

niepełnosprawnością, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego; 

▪ odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania; 

▪  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z JRWA, na 
podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i 
archiwach; 

▪ w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w 
sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

▪ posiada Pani/Pan: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych 

osobowych**; 
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa 
w art. 18 ust. 2 RODO ***;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących 
narusza przepisy RODO; 

▪ nie przysługuje Pani/Panu: 
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych 
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.      
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