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L. dz. 228/2017 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, iż planuje udzielenie zamówienia na prace 

remontowe pomieszczenia biurowego w bud. A przy ul. Wlocławskiej 167 (pom. 119). Remont pomieszczenia 

na potrzeby realizacji projektu: "REGIONALNY FUNDUSZ SZKOLENIOWY – usługi rozwojowe dla MŚP z 

województwa kujawsko-pomorskiego i ich pracowników”  

 

Zakres prac obejmuje (w szczególności): 

 

Kod CPV 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 

I) przygotowanie obecnej powierzchni do wykonania prac remontowych 
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- rozebranie istniejącej ścianeki; 

- wykonanie nowego podziału pomieszczenia wraz z montażem nowej przegrody (w tym ścianka działowa 

szklana, bezszprosowa z drzwiami); 

 

II) wykonanie sufitu podwieszanego 

- demontaz istaniejącego suf itu wraz z konstrukcją; 

- wykonanie okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym 

podwieszanym; 

- wykonanie Okładziny stropów płytami ażurowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszanym; 

 

III) wymiana posadzek 

- demontaż starych okładzin; 

- naprawa i wyrównanie powierzchni; 

- montaż nowech posadzkek wraz z cokołem z płytek podłogowch dywanopodobnych f irmy Martela Desso 

Essence (wykładzina dywanowa w płytkach do obiektów użyteczności publicznej) lub równoważnych; 

 

IV) wykonanie prac malarskich 

- Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych; 

- Przygotowanie powierzchni tynku; 

- Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi; 

- Montaż rolet okiennych wewnętrznych; 

- Klejenie tapet na styk z dokładnym pasowaniem wzorów – Fototapeta; (fototapeta wg. Wzoru grafiki 

Zamawiającego) 

 

V) wymiana drzwi wejściowych wraz z poszerzeniem otworu (dostosowane do potrzeb osób 

niepełnosprawnych) 

- wycięcie otworów drzwiowych w ścianach; 

- montaż ościeżnicy drewnianej zewnętrznej regulowanej np. Porta lub równoważne; 

- montaż skrzydła drzwiowego, fabrycznie wykończone pełne typ Porta lub równoważne; 

 

 Szczegółowy zakres prac  do wykonania znajduje się w przedmiarze robót stanowiącym załącznik 

do zapytania; 

 Użyte materiały wykończeniowe muszą posiadać aktualne deklaracje zgodnoości z polskimi 

normami lub aprobatami technicznymi; 

 Stosując materiały, kolorystykę i rodzaj wykończeń – Wykonawca każdorazowo musi uzgodnić i 

uzyskać aprobatę (akceptację) Zamawiającego; 

 Wszędzie gdzie zastosowano w opisie (kosztorysie) nazwę własną urządzenia – Zamawiajacy 

dopuszcza zastosowanie urządzenia lub rozwiązania równoważnego o nie gorszych paramatrach 

technicznych i jakościowych;  

 Zamawiający (TARR S.A.) oczekuje przedstawienia w ofercie kosztorysu prac wraz ze szczegółową 

wyceną pozycji.  Wykonawca zobowiązuje się do podpisania z Zamawiającym stosownej umowy na 

ww. zakres prac; 

 

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:  

 

Lp. Nazwa kryterium   Waga kryterium w ocenie ofert  

1.  Cena oferty (A)    70   

2. Gwarancja (G)    30   
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Sposób oceny ofert:  

Oceny dokonywać będzie się, stosując zasadę, że oferta nieodrzucona, która otrzymała najwyższą liczbę w 

ocenie kryteriów i ich znaczenia (suma uzyskanych punktów) jest ofertą najkorzystniejszą. 

 

Ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:  

P= A + G 

Gdzie:  

P – łączna liczba punktów jakie uzyskała oferta  

A - liczba punktów w kryterium Cena  

G – liczba punktów w kryterium Gwarancja 

Maksymalna liczba punktów mozliwych do otrzymania – 100 

 

Punkty za kryterium Cena (A) zostaną obliczone wg następującego wzoru:  

(A) = Cn / Cb x 70 % (waga kryterium) x 100  

Gdzie:  

Cn –najniższa cena oferty brutto  

Cb – cena brutto oferty badanej  

Punkty za kryterium Gwarancja (G) zostaną obliczone wg następująco: 

0 pkt. – 2 lata 

10 pkt. – 3 lata 

20 pkt. – 4 lata 

30 pkt. – 5 lat 

Ceną oferty jest całkowita kwota brutto obejmująca cały zakres zadań. Cena oferty musi zawierać wszystkie 

koszty składające się na wykonanie przedmiotu zamówienia i związane z jego realizacją, w tym podatek od 

towarów i usług.  

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania, jak również do 

odstąpienia od wyboru oferty, bez podania przyczyny. 

 

DODATKOWO: Zamawiający (TARR S.A.) oczekuje przedstawienia w ofercie szacowanego kosztorysu prac, w 

oparciu o załączony do zapytania przedmiar robót. 

OFERTĘ wraz z wypełnionym FORMULARZEM OFERTY oraz kosztorysem proszę dostarczyć do dnia 

26.06.2017 pocztą, fax’em, mailem lub osobiście na adres: 

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 

ul. Włocławska 167 

87-100 Toruń 

Fax: (056) 654 88 24 

e-mail: wojciech.gorny@tarr.org.pl i wojciech.piontek@tarr.org.pl 

 

PRZED ZLOŻENIEM OFERTY: 

1) wizja lokalna na obiekcie której istotą jest jednoczesne dokonanie oceny stanu obecnego oraz oczekiwań 

Zamawiającego. Zamawiajacy wyznacza termin wizji lokalnej na obiektach na: 23.06.2017 od g. 9;00 po 

uprzednim potwierdzeniu telefonicznym (0) 501 056 730 (Wojciech Górny). 

       

       Z poważaniem 

       Wojciech Piontek  

          

       DYREKTOR 
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