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Niniejsze zapytanie ma form �  rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego
w rozumieniu przepisów ustawy - Prawo zamówie �  publicznych.

Zapraszam do złozenia oferty na remont pomieszczeń Młodziezowego Ośrodka Socjoterapii Nr 7
w  Warszawie . Wartośc zamowienia – ponizej 30 tys. euro. 

Zamawiajacy: 

Młodziezowy Ośrodek Socjoterapii Nr 7 w Warszawie

ul. Osowska 81, 04-351 Warszawa

e – mail: kierownik.gospodarczy@mos7.edu.pl 

Zaproszenie do składania ofert 

Dyrektor Młodziezowego Ośrodka Socjoterapii Nr 7 w Warszawie zaprasza do złozenia oferty
w ramach postepowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na
remont pomieszczeń w siedzibie Młodziezowego Ośrodka Socjoterapii Nr 7 w Warszawie. 

Opis przedmiotu zamowienia składa się z dwoch zadań :

Zadanie 1: Remont pomieszczeń internatu, holu szkoły wraz z klatkami schodowymi w 
Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii Nr 7 w Warszawie.

1. Przedmiotem zamowienia jest remont pomieszczeń Internatu, holu szkoły wraz z klatkami
schodowymi w siedzibie Młodziezowego Ośrodka Socjoterapii Nr 7 w Warszawie obejmujacy
naprawe i malowanie ścian i sufitow (wielkośc powierzchni została określona w przedmiarze
robot). 

Naprawa obejmuje: 

a) uzupełnienie ubytkow, usuniecie spekań, zaciekow ( uzycie zaprawy tynkarskiej i przetarcie
spekań gipsem ) 

Malowanie obejmuje: a) dwukrotne malowanie sufitow farba emulsyjna akrylowa, wewnetrzna w
kolorze białym; 

b) dwukrotne malowanie ścian farba emulsyjna akrylowa, wewnetrzna ( kolor farby podlega
uzgodnieniu z koordynatorem projektu); 

Ponadto prace obejmuja: 

a) przesuniecie mebli znajdujacych sie w pomieszczeniach i pomalowania za nimi; 

b) przeniesienie przed malowaniem znajdujacych sie przedmiotow w pomieszczeniach; 

c) zabezpieczenie foliami mebli, drzwi, okien oraz rolet w oknach, podłogi bez demontowania list
przypodłogowych itp. 

2. Materiały potrzebne do wykonania robot bedacych przedmiotem zapytania ofertowego dostarcza
Wykonawca.

3. Wykonawca wykona roboty bedace przedmiotem zapytania ofertowego przy uzyciu sprzetu,
urzadzeń i materiałow o jakości odpowiadajacej obowiazujacym przepisom, normom i standardom.

4. Wykonawca udziela 24 miesiecznej gwarancji na wykonane roboty bedace przedmiotem
zapytania ofertowego, liczac od dnia wystawienia faktury. 

5. Zamawiajacy zobowiazuje sie udostepnic Wykonawcy pomieszczenia do remontu w dni robocze
w godzinach od 7.00 do 18.00. 

6. Zamawiajacy udostepni Wykonawcy pobor wody i energii elektrycznej oraz zapewni
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pomieszczenia dla pracownikow Wykonawcy. 

7. Wykonawca dołaczy do oferty wyceniony przedmiar robot według załacznika nr 2 do zapytania
ofertowego.

8. Zamawiajacy zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie określone w przedmiarze robot za prawidłowe
i terminowe wykonanie umowy. 

9. Podstawa wystawienia faktury jest podpisany przez Zamawiajacego protokoł z odbioru robot. 

10. Jezeli w trakcie odbioru stwierdzone zostana wady: 

1) nadajace sie do usuniecia, to Zamawiajacy moze zadac od Wykonawcy ich usuniecia ,
wyznaczajac termin usuniecia wad. 

2) uniemozliwiajace uzytkowanie remontowych pomieszczeń zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze zadac od Wykonawcy wykonania przedmiotu zamowienia po raz drugi. 

11. Termin wykonania umowy: od dnia podpisania umowy ….......................... r. 

12. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwiazane z przygotowaniem i złozeniem oferty. 

13. Przy wyborze oferty Zamawiajacy bedzie kierował sie kryterium najnizszej ceny brutto. 

14. Okres zwiazania oferta wynosi 15 dni od daty złozenia oferty. 

15. Oferta wraz z załacznikami winna byc napisana w jezyku polskim, trwała i czytelna technika,
wypełniona i parafowana w całości oraz podpisana przez osobe upowazniona do reprezentowania
firmy. 

16. Wykonawca złozy oferte na formularzu stanowiacym zał. nr 1 do zapytania ofertowego. 

17. Termin składania ofert upływa dnia 29 lutego 2016 r.

18. Oferte nalezy złozyc w formie pisemnej lub mailowej. 

19. Zamawiajacy udzieli zamowienia Wykonawcy, ktorego oferta odpowiada zasadom określonym
w niniejszym zapytaniu oraz zostanie uznana za najkorzystniejsza. 

Zadanie 2: Remont stołowki wraz z klatka schodowa w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii
Nr 7 w Warszawie, ul. Osowska 81.

1. Przedmiotem zamowienia jest remont remont stołowki wraz z klata schodowa w siedzibie
Młodziezowego Ośrodka Socjoterapii Nr 7 w Warszawie obejmujacy naprawe i malowanie ścian
i sufitow (wielkośc powierzchni została określona w przedmiarze robot). 

Naprawa obejmuje: 

a) Zerwanie tynku z jednej ze ścian i połozenie tynku na nowo, uzupełnienie ubytkow, usuniecie
spekań, zaciekow ( uzycie zaprawy tynkarskiej i przetarcie spekań gipsem ) 

b) Wyciecie lub zabudowanie rury, przy suficie

Malowanie obejmuje: 

a) dwukrotne malowanie sufitow farba emulsyjna akrylowa, wewnetrzna w kolorze białym; 

b) dwukrotne malowanie ścian farba emulsyjna akrylowa, wewnetrzna ( kolor farby podlega
uzgodnieniu z koordynatorem projektu); 

c) wymiane drzwi wewnetrznych, do wejścia na stołowke.
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Ponadto prace obejmuja: 

a) przesuniecie mebli znajdujacych sie w pomieszczeniach i pomalowania za nimi; 

b/ przeniesienie przed malowaniem znajdujacych sie przedmiotow w pomieszczeniach; 

c/ zabezpieczenie foliami mebli, drzwi, okien oraz rolet w oknach, podłogi bez demontowania list
przypodłogowych itp. 

2. Materiały potrzebne do wykonania robot bedacych przedmiotem zapytania ofertowego dostarcza
Wykonawca.

3. Wykonawca wykona roboty bedace przedmiotem zapytania ofertowego przy uzyciu sprzetu,
urzadzeń i materiałow o jakości odpowiadajacej obowiazujacym przepisom, normom i standardom.

4. Wykonawca udziela 24 miesiecznej gwarancji na wykonane roboty bedace przedmiotem
zapytania ofertowego, liczac od dnia wystawienia faktury. 

5. Zamawiajacy zobowiazuje sie udostepnic Wykonawcy pomieszczenia do remontu w dni robocze
w godzinach od 7.00 do 18.00. 

6. Zamawiajacy udostepni Wykonawcy pobor wody i energii elektrycznej oraz zapewni
pomieszczenia dla pracownikow Wykonawcy. 

7. Wykonawca dołaczy do oferty wyceniony przedmiar robot według załacznika nr 4 do zapytania
ofertowego.

8. Zamawiajacy zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie określone w przedmiarze robot za prawidłowe
i terminowe wykonanie umowy. 

9. Podstawa wystawienia faktury jest podpisany przez Zamawiajacego protokoł z odbioru robot. 

10. Jezeli w trakcie odbioru stwierdzone zostana wady: 

1/ nadajace sie do usuniecia, to Zamawiajacy moze zadac od Wykonawcy ich usuniecia ,
wyznaczajac termin usuniecia wad. 

2/ uniemozliwiajace uzytkowanie remontowych pomieszczeń zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze zadac od Wykonawcy wykonania przedmiotu zamowienia po raz drugi. 

11. Termin wykonania umowy: od dnia podpisania umowy ….......................... r. 

12. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwiazane z przygotowaniem i złozeniem oferty. 

13. Przy wyborze oferty Zamawiajacy bedzie kierował sie kryterium najnizszej ceny brutto. 

14. Okres zwiazania oferta wynosi 15 dni od daty złozenia oferty. 

15. Oferta wraz z załacznikami winna byc napisana w jezyku polskim, trwała i czytelna technika,
wypełniona i parafowana w całości oraz podpisana przez osobe upowazniona do reprezentowania
firmy. 

16. Wykonawca złozy oferte na formularzu stanowiacym zał. nr 3 do zapytania ofertowego. 

17. Termin składania ofert upływa dnia 29 lutego 2016 r.

18. Oferte nalezy złozyc w formie pisemnej lub mailowej. 

19. Zamawiajacy udzieli zamowienia Wykonawcy, ktorego oferta odpowiada zasadom określonym
w niniejszym zapytaniu oraz zostanie uznana za najkorzystniejsza. 
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Załacznik nr 1 do zapytania ofertowego. 

OFERTA 

Oferta - Zadanie 1: Remont pomieszczeń internatu, holu szkoły wraz z klatkami schodowymi
w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii Nr 7 w Warszawie. 

Zamawiajacy: 

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Nr 7 w Warszawie, ul. Osowska 81, 04-351 Warszawa

Wykonawca : 

....................................................................................................................................... ........................

............................................................................................................... 

tel. . .. . .. . .. .. . .. . .. .. . .. . .. .. . .. . .. .. . .. . .. . .. .. . .. . .. . REGON .... .. . .. . .. .. . .. . .. .. . .. . .. .. . .. . .. .. . .. . .. ..
www .................................................... My niżej podpisani : 

fax. ....................................................... NIP ......................................................... 

e-mail ...................................................... 

1 . SKŁADAMY OFERTE na wykonanie przedmiotu zamowienia w zakresie określonym w
zapytaniu ofertowym dotyczacym remontu pomieszczeń w siedzibie Młodziezowego Ośrodka
Socjoterapii Nr 7 w Warszawie, ul. Osowska 81, 04-351 Warszawa

2. OSWIADCZAMY, ze zapoznaliśmy sie z oferta oraz pozostałymi dokumentami stanowiacymi
Materiały Oferty i akceptujemy i nie wnosimy do nich zastrzezeń oraz uznajemy sie za zwiazanych
określonymi w niej postanowieniami i zasadami postepowania. 

3. OFERUJEMY wykonanie zamowienia: 

1/ Remont pomieszczeń wynosi ....................PLN brutto z tego : VAT ............%. 

4.UWAZAMY SIE za zwiazanych niniejsza oferta przez okres wskazany w zapytaniu ofertowym
tj. przez okres 15 dni od upływu terminu składania ofert. 

5.OSWIADCZAMY, ze zawarty w Zapytaniu ofertowym wzor umowy został przez nas
zaakceptowany i zobowiazujemy sie w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na
określonych tam warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. 

6.OSOBAMI UPOWAZNIONYMI z naszej strony do udzielania wszelkich wyjaśnień
dotyczacych złozonej oferty sa:............................................................................ 

7. OFERTE niniejsza składamy na........... kolejno ponumerowanych stronach. 

8.ZAŁACZNIKI:(sporzadzone i podpisane zgodnie z wymaganiami Zapytania ofertowego) 

stanowia integralna cześc naszej oferty. 

9.WRAZ Z OFERTA składamy nastepujace oświadczenia i dokumenty: 

1/ Wyceniony przedmiar robot - wzor załacznik nr 2 do zapytania ofertowego. . 

............................... dnia .......................................... 

...................................................................... 

Podpisy i pieczatki osob uprawnionych do wystepowania w imieniu Wykonawcy 
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ZAŁACZNIK NR 2 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO PRZEDMIAR ROBOT 

Zadanie 1: Remont pomieszczeń internatu, holu szkoły wraz z klatkami schodowymi w 
Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii Nr 7 w Warszawie.

L
p.

Jednostka
miary

Ilośc Cen jednostkowa 
netto

Wartośc netto Wartośc brutto

1 Internat

Ściany (naprawa
i malowanie)

m2 1794

Sufity (naprawa 
i malowanie)

m2 631

2 Hol szkoła

Sufit m2 124

Cześc biała 
ściany

m2 122

Lamperia m2 148

3 Klatki schodowe

Sufity i cześcia 
biała ściany

m2 245

Lamperia m2 134

ŁĄCZNA 
POWIERZCHNIA

Ściany: 2198 m2

Sufity: 1000 m2

ŁĄCZNA KWOTA BRUTTO:
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Załacznik nr 3 do zapytania ofertowego. 

OFERTA 

Oferta - Zadanie 2: Remont stołówki wraz z klatką schodową w Młodzieżowym Ośrodku
Socjoterapii Nr 7 w Warszawie, ul. Osowska 81.

Zamawiajacy: 

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Nr 7 w Warszawie, ul. Osowska 81, 04-351 Warszawa

Wykonawca : 

....................................................................................................................................... ........................

............................................................................................................... 

tel. . .. . .. . .. .. . .. . .. .. . .. . .. .. . .. . .. .. . .. . .. . .. .. . .. . .. . REGON .... .. . .. . .. .. . .. . .. .. . .. . .. .. . .. . .. .. . .. . .. ..
www .................................................... My niżej podpisani : 

fax. ....................................................... NIP .........................................................     

e-mail ...................................................... 

1 . SKŁADAMY OFERTE na wykonanie przedmiotu zamowienia w zakresie określonym
w zapytaniu ofertowym dotyczacym remontu pomieszczeń w siedzibie Młodziezowego Ośrodka
Socjoterapii Nr 7 w Warszawie, ul. Osowska 81, 04-351 Warszawa

2. OSWIADCZAMY, ze zapoznaliśmy sie z oferta oraz pozostałymi dokumentami stanowiacymi
Materiały Oferty i akceptujemy i nie wnosimy do nich zastrzezeń oraz uznajemy sie za zwiazanych
określonymi w niej postanowieniami i zasadami postepowania. 

3. OFERUJEMY wykonanie zamowienia: 

1/ Remont pomieszczeń wynosi ....................PLN brutto z tego : VAT ............%. 

4.UWAZAMY SIE za zwiazanych niniejsza oferta przez okres wskazany w zapytaniu ofertowym
tj. przez okres 15 dni od upływu terminu składania ofert. 

5.OSWIADCZAMY, ze zawarty w Zapytaniu ofertowym wzor umowy został przez nas
zaakceptowany i zobowiazujemy sie w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na
określonych tam warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. 

6.OSOBAMI UPOWAZNIONYMI z naszej strony do udzielania wszelkich wyjaśnień
dotyczacych złozonej oferty sa:............................................................................ 

7. OFERTE niniejsza składamy na........... kolejno ponumerowanych stronach. 

8.ZAŁACZNIKI:(sporzadzone i podpisane zgodnie z wymaganiami Zapytania ofertowego) 

stanowia integralna cześc naszej oferty. 

9.WRAZ Z OFERTA składamy nastepujace oświadczenia i dokumenty: 

1/ Wyceniony przedmiar robot - wzor załacznik nr 2 do zapytania ofertowego. . 

............................... dnia .......................................... 

...................................................................... 

Podpisy i pieczatki osob uprawnionych do wystepowania w imieniu Wykonawcy 
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ZAŁACZNIK NR 4 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO PRZEDMIAR ROBOT 

Zadanie 2: Remont stołowki wraz z klatka schodowa w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii
Nr 7 w Warszawie, ul. Osowska 81.

L
p.

Jednostka
miary

Ilośc Cen jednostkowa 
netto

Wartośc netto Wartośc brutto

1 Internat

Ściany (naprawa
i malowanie)

m2

Sufity (naprawa 
i malowanie)

m2

2 Zerwanie, zabezpieczenie ściany i nałożenie nowego tynku

Ściana m2 25

3 Wymiana drzwi 
wewnetrznych

szt 1

4 Wycinka lub 
obudowa rur 
przy suficie

szt 2

5 Klatka schodowa

Sufity i cześc 
biała

m2 54

Lamperia m2 40

ŁĄCZNA KWOTA BRUTTO:
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