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Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

Nazwa zamawiającego
POWIAT NOWOTARSKI

Numer ogłoszenia
1049551

Status ogłoszenia
Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 w Nowym Targu w imieniu swoim, 
Zespołu Szkół Zawodowych i Placówek w Krościenku nad Dunajcem, ul. Jagiellońska 
4, 34-450 Krościenko nad Dunajcem oraz Zespołu Szkół im. Bohaterów Westerplatte w 
Jabłonce, ul. Podhalańska 3, 34-480 Jabłonka zaprasza do składania ofert.

Oferty należy składać:
1. Pisemnie w siedzibie Zamawiającego - adres: Specjalny Ośrodek Szkolno-
Wychowawczy nr 1 w Nowym Targu, ul. Jana Pawła II 85, 34-400 Nowy Targ 
-sekretariat, pokój nr 44
2. Na adres e-mail: przetarg@soswnr1.nowotarski.pl
3. W przypadku składania ofert w formie pisemnej , zapakowane w kopertę dokumenty 
należy oznaczyć w następujący sposób:

Oferta na: Roboty budowlane – wykonanie prac modernizacyjnych w ramach projektu 
pn.: „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-
gastronomicznej w powiecie nowotarskim”
Oferta dla części nr …………….. tj. 
……………………………………………………………………………..

4. W przypadku składania ofert w formie opisanej w pkt 2 należy przesłać skan 
dokumentów.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Liczba części – 3. Wykonawca 
ma prawo złożyć ofertę na wszystkie części zamówienia.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę
przetarg@soswnr1.nowotarski.pl

do dnia 28-08-2017

Edytuj



Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Dyrektor SOSW Nr 1 w Nowym Targu oraz pracownik ds. zamówień publicznych - Ewa 
Rusnaczyk.

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie 
ogłoszenia
18 266-24-08 lub 18 266-24-09

Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane - wykonanie prac modernizacyjnych w 
ramach projektu nr RPMP.10.02.02-12-0262/16 pn.: „Rozwój Centrum Kompetencji 
Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej w powiecie nowotarskim”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014 – 2020 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje,
Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie 
Zawodowe uczniów – SPR.
Przedmiot zamówienia podzielony został na 3 następujące części:
Część nr 1 – Modernizacja pomieszczenia znajdującego się w Zespole Szkół 
Zawodowych i Placówek w Krościenku n/D, ul. Jagiellońska 4.
Część nr 2 – Modernizacja pomieszczenia znajdującego się w Specjalnym Ośrodku 
Szkolno-Wychowawczym Nr 1 w Nowym Targu, ul. Jana Pawła II 85.
Część nr 3 – Modernizacja pomieszczenia sali lekcyjnych na pracownie technologii 
gastronomicznej wraz z zapleczem socjalnym znajdującego się w Zespole Szkół im. 
Bohaterów Westerplatte w Jabłonce, ul. Podhalańska 3.

Kategoria ogłoszenia
Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia
Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: małopolskie Powiat: nowotarski Miejscowość: Nowy Targ; Krościenko 
nad Dunajcem;Jabłonka 

Opis przedmiotu zamówienia
Cel zamówienia
Celem zamówienia jest wykonanie prac modernizacyjnych pomieszczeń znajdujących 
się w Zespole Szkół Zawodowych i Placówek w Krościenku n/D, ul. Jagiellońska 4, w 
Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 w Nowym Targu, ul. Jana Pawła II 
oraz Zespole Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce, ul. Podhalańska 3 w celu 
zwiększenia powierzchni oraz dostosowania sal do wymogów dla pracowni 



zawodowych, co pozwoli na dalszym etapie realizacji Projektu na odpowiednie ich 
doposażenie oraz kształcenie zawodowe.

Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane - wykonanie prac modernizacyjnych w 
ramach projektu nr RPMP.10.02.02-12-0262/16 pn.: „Rozwój Centrum Kompetencji 
Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej w powiecie nowotarskim”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014 – 2020 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje,
Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie 
Zawodowe uczniów – SPR.
Przedmiot zamówienia podzielony został na 3 następujące części:
Część nr 1 – Modernizacja pomieszczenia znajdującego się w Zespole Szkół 
Zawodowych i Placówek w Krościenku n/D, ul. Jagiellońska 4. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 2 do 
zapytania ofertowego oraz
niniejszego ogłoszenia – Przedmiar robót.
Część nr 2 – Modernizacja pomieszczenia znajdującego się w Specjalnym Ośrodku 
Szkolno-Wychowawczym Nr 1 w Nowym Targu, ul. Jana Pawła II 85. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 3 do 
zapytania ofertowego oraz niniejszego ogłoszenia – Przedmiar robót.
Część nr 3 – Modernizacja pomieszczenia sali lekcyjnych na pracownie technologii 
gastronomicznej wraz z zapleczem socjalnym znajdującego się w Zespole Szkół im. 
Bohaterów Westerplatte w Jabłonce, ul. Podhalańska 3. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 4 do 
niniejszego zapytania ofertowego – Dokumentacja techniczna tj. Przedmiar robót, 
Specyfikacja techniczna, Projekt budowlany.

Kod CPV
45400000-1

Nazwa kodu CPV
Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

Dodatkowe przedmioty zamówienia
Część nr 1:
45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45430000-0 – Pokrywanie podłóg i ścian
45410000-4 – Tynkowanie
45300000-0 – Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 – Roboty instalacyjne elektryczne

Część nr 2:
45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
44112310-4 – Ścianki działowe
45453000-7 – Roboty remontowe i renowacyjne
45442100-8 – Roboty malarskie
45431000-7 – Kładzenie płytek
45421131-1 – Instalowanie drzwi

Część nr 3:
45110000-1 – Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty 
ziemne



45410000-4 – Tynkowanie
45430000-0 – Pokrywanie podłóg i ścian
45450000-6 – Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45310000-3 – Roboty instalacyjne elektryczne
45330000-9 – Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Harmonogram realizacji zamówienia
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 
Część nr 1 – 30 dni od dnia podpisania umowy
Część nr 2 - 30 dni od dnia podpisania umowy
Część nr 3 – 30 dni od dnia podpisania umowy

Załączniki
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 a-c - Formularz oferty (dla poszczególnej części)
Załącznik nr 2 - Przedmiar robót dla części nr 1
Załącznik nr 5 - Projekt umowy
Załącznik nr 4 - Dokumentacja techniczna dla części nr 3
Załącznik nr 3 - Przedmiar robót dla części nr 2

Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień 

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub 
czynności
Zamawiający nie definiuje warunku udziału w postępowaniu.

Wiedza i doświadczenie
Zamawiający nie definiuje warunku udziału w postępowaniu.

Potencjał techniczny
Zamawiający nie definiuje warunku udziału w postępowaniu.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Zamawiający nie definiuje warunku udziału w postępowaniu.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Zamawiający nie definiuje warunku udziału w postępowaniu.

Warunki zmiany umowy
1. Zamawiający dopuszcza możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w 
stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy zgodnie z 
projektem umowy, w szczególności z § 14.
2. Projekt umowy stanowi załącznik nr 5 do zapytania ofertowego oraz niniejszego 
ogłoszenia.



Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Wykonawca winien złożyć:
- formularz oferty,
- w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, wraz z ofertą musi być 
złożone pełnomocnictwo, podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania 
Wykonawcy.

Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Część nr 1 - Modernizacja pomieszczenia znajdującego się w Zespole Szkół 
Zawodowych i Placówek w Krościenku n/D, ul. Jagiellońska 4.

1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty według następujących 
kryteriów:

Lp. Nazwa kryterium Waga
1. Cena 60% (60% = 60,00 pkt)
2. Okres gwarancji 40% (40% = 40,00 pkt)
* Wg zasady 1% = 1 pkt
**Ostateczną liczbę punktów, stanowić będzie suma punktów przyznanych w każdym 
kryterium.
2. Opis kryteriów oraz sposobu przyznawania punktów. 

Ad. 1 - Kryterium „Ceny” zostanie obliczone według następującego wzoru:

(Cena najniższej oferty / Cena badanej oferty) x 60 = liczba punktów za kryterium cena.

* Maksymalna liczba punktów, jakie można otrzymać w kryterium cena to 60.

Ad. 2 – Kryterium „gwarancji” – w ramach przedmiotowego kryterium Zamawiający 
oceniać będzie długość udzielonej gwarancji, wg poniższego zestawienia. Wymagany 
przez Zamawiającego minimalny okres gwarancji to 24 miesiące. 

LP Oferowana długość gwarancji Ilość punktów
1. 24 miesiące 0 pkt
2. 36 miesięcy 20 pkt
3. 48 miesięcy 40 pkt
* Oferta Wykonawcy, który zaproponuje okres gwarancji krótszy niż 24 miesiące 
zostanie odrzucona, jako taka, której treść jest niezgodna z wymaganiami zawartymi w 
zapytaniu ofertowym.
** Oferowany okres gwarancji Wykonawca podaje w formularzu oferty.
*** W sytuacji gdy wykonawca nie wskaże w ofercie terminu gwarancji, oferta taka 
zostanie uznana za ofertę z minimalnym okresem gwarancji i w tym przypadku 
Wykonawca otrzyma 0 (zero) punktów.
**** Maksymalna liczba punktów, jakie można otrzymać w kryterium gwarancja to 40.

Część nr 2 - Modernizacja pomieszczenia znajdującego się w Specjalnym Ośrodku 
Szkolno-Wychowawczym Nr 1 w Nowym Targu, ul. Jana Pawła II 85.

1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty według następujących 
kryteriów:
Lp. Nazwa kryterium Waga



1. Cena 60% (60% = 60,00 pkt)
2. Okres gwarancji 40% (40% = 40,00 pkt)
* Wg zasady 1% = 1 pkt
**Ostateczną liczbę punktów, stanowić będzie suma punktów przyznanych w każdym 
kryterium.
2. Opis kryteriów oraz sposobu przyznawania punktów. 

Ad. 1 - Kryterium „Ceny” zostanie obliczone według następującego wzoru:

(Cena najniższej oferty / Cena badanej oferty) x 60 = liczba punktów za kryterium cena.

* Maksymalna liczba punktów, jakie można otrzymać w kryterium cena to 60.

Ad. 2 – Kryterium „gwarancji” – w ramach przedmiotowego kryterium Zamawiający 
oceniać będzie długość udzielonej gwarancji, wg poniższego zestawienia. Wymagany 
przez Zamawiającego minimalny okres gwarancji to 24 miesiące. 

LP Oferowana długość gwarancji Ilość punktów
1. 24 miesiące 0 pkt
2. 36 miesięcy 20 pkt
3. 48 miesięcy 40 pkt
* Oferta Wykonawcy, który zaproponuje okres gwarancji krótszy niż 24 miesiące 
zostanie odrzucona, jako taka, której treść jest niezgodna z wymaganiami zawartymi w 
zapytaniu ofertowym.
** Oferowany okres gwarancji Wykonawca podaje w formularzu oferty.
*** W sytuacji gdy wykonawca nie wskaże w ofercie terminu gwarancji, oferta taka 
zostanie uznana za ofertę z minimalnym okresem gwarancji i w tym przypadku 
Wykonawca otrzyma 0 (zero) punktów.
**** Maksymalna liczba punktów, jakie można otrzymać w kryterium gwarancja to 40.

Część nr 3 - Modernizacja pomieszczenia sali lekcyjnych na pracownie technologii 
gastronomicznej wraz z zapleczem socjalnym znajdującego się w Zespole Szkół im. 
Bohaterów Westerplatte w Jabłonce, ul. Podhalańska 3.

1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty według następujących 
kryteriów:

Lp. Nazwa kryterium Waga
1. Cena 60% (60% = 60,00 pkt)
2. Okres gwarancji 40% (40% = 40,00 pkt)
* Wg zasady 1% = 1 pkt
**Ostateczną liczbę punktów, stanowić będzie suma punktów przyznanych w każdym 
kryterium.

2. Opis kryteriów oraz sposobu przyznawania punktów. 

Ad. 1 - Kryterium „Ceny” zostanie obliczone według następującego wzoru:

(Cena najniższej oferty / Cena badanej oferty) x 60 = liczba punktów za kryterium cena.

* Maksymalna liczba punktów, jakie można otrzymać w kryterium cena to 60.

Ad. 2 – Kryterium „gwarancji” – w ramach przedmiotowego kryterium Zamawiający 
oceniać będzie długość udzielonej gwarancji, wg poniższego zestawienia. Wymagany 
przez Zamawiającego minimalny okres gwarancji to 24 miesiące. 

LP Oferowana długość gwarancji Ilość punktów
1. 24 miesiące 0 pkt
2. 36 miesięcy 20 pkt
3. 48 miesięcy 40 pkt
* Oferta Wykonawcy, który zaproponuje okres gwarancji krótszy niż 24 miesiące 



zostanie odrzucona, jako taka, której treść jest niezgodna z wymaganiami zawartymi w 
zapytaniu ofertowym.
** Oferowany okres gwarancji Wykonawca podaje w formularzu oferty.
*** W sytuacji gdy wykonawca nie wskaże w ofercie terminu gwarancji, oferta taka 
zostanie uznana za ofertę z minimalnym okresem gwarancji i w tym przypadku 
Wykonawca otrzyma 0 (zero) punktów.
**** Maksymalna liczba punktów, jakie można otrzymać w kryterium gwarancja to 40.

Zamawiający (beneficjent)
Nazwa
POWIAT NOWOTARSKI

Adres
Bolesława Wstydliwego 14

34-400 Nowy Targ
małopolskie , nowotarski

Numer telefonu
182661320

Fax
18 266 13 44

NIP
7352175044

Tytuł projektu
Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej w 
powiecie nowotarskim

Numer projektu
RPMP.10.02.02-12-0262/16-00

Liczba wyświetleń: 4

Ministerstwo Rozwoju



Pl. Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa
pn. - pt. 8.15-16.15
tel.: 22 273 70 00
Wsparcie techniczne:
konkurencyjnosc@mr.gov.pl
tel.: 22 693 54 27
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