
Kleosin, 09.03.2021 r. 

Zapytanie ofertowe nr  1/2021 

Przedmiot zapytania ofertowego: Wykonanie remontu budynku biurowo-produkcyjnego zgodnie z 

Załącznikiem nr 1. 

Dane zamawiającego:  INSTYTUT INNOWACJI i TECHNOLOGII 

POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ SP. Z O.O. 

Ojca Stefana Tarasiuka 2,  16-001 Kleosin 

instytutpb.com 

Instytut Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej Sp. z o.o. przeprowadza procedurę zapytania 

ofertowego na: Wykonanie remontu budynku biurowo-produkcyjnego. 

Sposób przygotowania kalkulacji cenowej oraz miejsce i termin składania ofert: 

1. Kalkulacja powinna zawierać całkowitą cenę netto oraz brutto.

2. Zaproponowana cena musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu

zamówienia, a więc koszty robocizny, materiałów i sprzętu.

3. Ofertę proszę przesłać na adres e-mail: instytut@iit.pb.bialystok.pl

4. Zakładany okres wykonania:  najpóźniej do 30.07.2021 r.

5. Termin składania ofert: 19.03.2021  r. Decyduje data przesłania e-maila.

6. Osoba do kontaktu: Maciej Gobcewicz, tel. +48 698 648 402.

7. Zamawiający wymaga dokonania wizji lokalnej przez Wykonawców przy udziale pracownika

Zamawiającego. Termin wizji lokalnej należy uzgodnić z Maciejem Gobcewiczem, tel.

+48 698 648 402.

Zakres zakupu: 

Opis zakresu zakupu 

Wykonanie remontu budynku biurowo-produkcyjnego zgodnie z Załącznikiem nr 1. 

Informacje dodatkowe Do zapytania ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania 
ofertowego. 
Zamówienie nie może być podzielone na części. 

Oferta Zasady składania oferty: 
A. Na ofertę składa się wypełniony formularz ofertowy zawarty w

Załączniku nr 2 do niniejszego zapytania uwzględniający:
1) Specyfikację cenową oferty,
2) Termin realizacji przedmiotu zamówienia wyrażony w dniach

kalendarzowych;

B. Wykaz robót budowlanych stanowiący Załącznik nr 3 do niniejszego
zapytania;

http://instytutpb.com/


C. Podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o braku
osobowych i kapitałowych powiązań z Zamawiającym – wzór
oświadczenia – Załącznik nr 4 do niniejszego zapytania.

Forma płatności Nie przewiduje się udzielenia zaliczki. 
Płatność nastąpi jednorazowo po wykonaniu przedmiotu zamówienia oraz 
podpisaniu protokołu odbioru bez uwag.  

Kryteria wyboru Kryteria formalne: 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają

określone przez Zamawiającego warunki w zakresie zdolności
technicznej i zawodowej Wykonawcy, przy czym Wykonawca spełni
warunek jeżeli wykaże, że posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie
przedmiotu zamówienia, co oznacza, że w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie - wykonał co najmniej 3 zamówienia
polegające na wykonaniu remontu w zakresie zbliżonym do opisanego w
załączniku nr 1. Dla potwierdzenie spełnienia niniejszego warunku
Wykonawca składa wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej
niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to robót wykonanych
w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonywania
oraz podmiotów, na rzecz których zostały wykonane. Wykaz robót
budowlanych stanowi załącznik nr 3 do zapytania ofertowego;

2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca był ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą
niż 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych). Zamawiający dokona
oceny spełnienia warunków dot. sytuacji ekonomicznej lub finansowej
na podstawie opłaconej polisy ubezpieczeniowej lub innych
dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą
niż 500.000 zł. W sytuacji, gdy fakt opłacenia składek nie wynika z samej
treści polisy ubezpieczeniowej /dokumentu ubezpieczenia, Wykonawca
powinien załączyć inny dokument potwierdzający odprowadzenie
stosownych składek (np. wyciąg z konta bankowego, rachunek itp.).
Wymóg opłacenia polisy ubezpieczeniowej/ dokumentu ubezpieczenia
powinien być wypełniony na dzień upływu terminu składania ofert;

3. O udzielenie zamówienia nie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy
podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu z uwagi na osobowe
lub kapitałowe powiązanie z Zamawiającym polegające w szczególności
na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki
osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego,
prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa
lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub
kurateli.



Dla potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawca składa 
oświadczenie stanowiące załącznik nr 4 do zapytania ofertowego. 
Kryteria pozostałe punktowane: 

A. Cena netto przedmiotu zamówienia.
B. Czas wykonania przedmiotu zamówienia wyrażony z dniach

kalendarzowych.
Kryteria wyboru oferty: 
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o 

1) kryterium A – 90 pkt. (90%).
Liczba punktów w kryterium A będzie przyznawana według
poniższego wzoru:
Pi = [Cmin/Ci] x 90 pkt,
gdzie:
• Pi – liczba punktów dla oferty nr „i” w kryterium „cena”
• Cmin– najmniejsza cena całkowita netto ze wszystkich cen
zaproponowanych przez wszystkich oferentów
• Ci – cena całkowita oferty nr „i”.

2) kryterium B - 10 pkt. (10%)
Liczba punktów w kryterium B będzie przyznawana według
poniższego wzoru:
Pi = [Tmin/Ti x 10 Pkt,
gdzie:
• Pi – liczba punktów dla oferty nr „i” w kryterium „czas wykonania”
• Tmin– najkrótszy  zaproponowany czas wykonania spośród
wszystkich ofert
• Ti – czas wykonania wynikający z oferty nr „i”.

Załącznik nr 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia; 

Załącznik nr 2. Formularz ofertowy; 

Załącznik nr 3. Wykaz robót budowlanych; 

Załącznik nr 4. Oświadczenie o braku osobowych i kapitałowych powiązań z Zamawiającym. 

UWAGI DO ZAPYTANIA: 

Informacje zawarte w Załączniku nr 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią wartości 

szacunkowe/orientacyjne i mogą odbiegać od wartości rzeczywistych. 


