
Dom Dziecka im. Janusza Korczaka w  Tarnowie Opolskim 

ul. Korczaka 1, 46-050 Tarnów Opolski 

http://ddtarnowopolski.biuletyn.info.pl 

DDZ TO.210. 210.31.2018 

                                                        Zapytanie ofertowe 

Na: ”Malowanie pomieszczeń  w budynku Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Tarnowie 

Opolskim” . Treść niniejszego zapytania znajduje się na stronie internetowej domu dziecka:  

http://ddtarnowopolski.biuletyn.info.pl 

(Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu 

ustawy  PZP)                   

                   Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na malowanie pomieszczeń w Domu 

Dziecka im. Janusza Korczaka w Tarnowie Opolskim mieszczącym się na ulicy Korczaka 1.  

1. Przed złożeniem oferty zaprasza się do zapoznania się z terenem robót.  

2. Sposób płatności: przelew 30 dni. 

3. Termin realizacji – etapami do 30.07.2018 r.   

4. Kryterium oceny ofert – cena, doświadczenie potwierdzone co najmniej dwiema  

referencjami. 

5. Miejsce, sposób i termin składania ofert. 

1) Oferty należy złożyć: w zamkniętej kopercie z adresem zwrotnym oferenta(zapieczętowanej 

w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści  oraz zabezpieczającej jej 

nienaruszalność ) w Domu Dziecka im. J. Korczaka w Tarnowie Opolskim przy ulicy J. Korczaka 

1 lub przesłać faksem na nr tel. 77 4644112, mailem: kadry@domdziecka.tarnowopolski.pl 

lub dyrektor@domdziecka.tarnowopolski.pl  w  terminie do dnia  17 kwietnia 2018 r.  z 

dopiskiem „Malowanie pomieszczeń w budynku Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w 

Tarnowie Opolskim”. 

2) Oferty, które wpłyną do Domu Dziecka im. J. Korczaka w Tarnowie Opolskim po 

wyznaczonym terminie pozostaną bez rozpatrzenia. 

6. Opis warunków udziału w postępowaniu . 

1) O zamówienie może ubiegać się wykonawca, który posiada uprawnienia do wykonywania 

określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich 

uprawnień. 

2) Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie  z 

formą reprezentacji określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla 

formy organizacji firmy oferenta. 

3) Oferta musi zawierać następujące dokumenty: 

-     ofertę sporządzoną przez oferenta z wyszczególnieniem  

http://ddtarnowopolski.biuletyn.info.pl/
http://ddtarnowopolski.biuletyn.info.pl/
mailto:kadry@domdziecka.tarnowopolski.pl
mailto:dyrektor@domdziecka.tarnowopolski.pl


-     aktualny wypis z rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji  działalności gospodarczej 

potwierdzającej dopuszczenie oferenta do obrotu prawnego w zakresie objętym  zamówieniem, lub 

inny odpis aktu założycielskiego spółki czy też inny dokument  właściwy dla oferenta – wystawiony 

lub zaktualizowany nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert. 

Dokumenty powyższe mogą być złożone w formie oryginału (skanu) lub poświadczonej za zgodność z 

oryginałem przez osobę upoważnioną. 

4) Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie w następujący sposób : 

spełnia, nie spełnia. 

7. Rozstrzygnięcie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia. 

O wynikach  postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani faksem lub mailem najpóźniej do 

dnia  19 kwietnia 2018 r.  do godz.10.00. W tym samym terminie do podmiotu  wybranego w wyniku 

rozstrzygnięcia  postępowania zostanie skierowane  zlecenie do realizacji zamówienia .  

8. Istotne warunki zamówienia przyszłej umowy:  

1) Materiały użyte do malowania powinny umożliwiać eksploatację budynku przez dzieci w 

trakcie remontu.  

2) Sukcesywne malowanie pomieszczeń, w kolejności ustalonej z Zamawiającym, z uwagi na 

fakt, że mieszkają w nich dzieci.  

3) Regulamin dokonywania zamówień poniżej 30 000 euro znajduje się stronie BIP 

http://ddtarnowopolski.biuletyn.info.pl 

9. Ofertę prosimy przesłać pocztą na adres: Dom Dziecka im. Janusza Korczaka w Tarnowie Opolskim 

ul. Korczaka  1 lub faksem pod numer: 77 4644112, mailem: dyrektor@domdziecka.tarnowopolski.pl 

lub kadry@domdziecka.tarnowopolski.pl   

10. W przypadku wyboru Państwa oferty, podpisanie umowy – przez osoby upoważnione będzie w 

siedzibie Domu Dziecka im. J. Korczaka w Tarnowie  Opolskim 

Załączniki: 

1. Przedmiar robót. 

2. Rzut parteru. 

3. Rzut piętra. 

4. Rzut poddasza.  

                                                                                                  

                                                                                        Zatwierdzam: 

                                                                             dr Barbara Milewska 

                                                                             Dyrektor Domu Dziecka 

                                                                             im. J.  Korczaka w Tarnowie Opolski  

http://ddtarnowopolski.biuletyn.info.pl/
mailto:dyrektor@domdziecka.tarnowopolski.pl
mailto:kadry@domdziecka.tarnowopolski.pl

