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Maleniec, dn. 19-09-2022 r. 

 
Pieczęć firmowa Zamawiającego 

Znak: ZZH-26/3/2022 
STRONA ZAMAWIAJĄCA 

Samorządowa Instytucja Kultury 
Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu 

Maleniec 54, 26-242 Ruda Maleniecka 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

I. ZAMAWIAJĄCY: 

Samorządowa Instytucja Kultury Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu 
Maleniec 54, 26-242 Ruda Maleniecka, 
NIP: 658-186-91-44, REGON: 260011545 
Tel. (41) 373 11 42, E-mail: maleniec@gmail.com, WWW: maleniec.pl 
Dni otwarcia: od poniedziałku do piątku, godz. 7.00-15.00 

zaprasza do złożenia oferty na Wykonanie prac konserwatorskich przy kominie hali walcowni. 

II. INFORMACJE NIEZBĘDNE DO PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY: 

1. Opis przedmiotu zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie na rzecz Zamawianego prac konserwatorskich przy kominie hali 
walcowni na terenie zespołu zakładu przemysłowego w Maleńcu, wpisanego do rejestru zabytków 
nieruchomych województwa świętokrzyskiego pod numerem A.495/1-2, na działce o numerze ewidencyjnym 
1100; obręb: Maleniec; jednostka ewidencyjna: Ruda Maleniecka. Opis komina hali walcowni zawiera 
Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następujących prac: 

1) usunięcie odspojonych od podłoża zdegradowanych tynków tradycyjnych oraz zapraw 
cementowych, 

2) usunięcie istniejących warstwa malarskich metodą piaskowania, 
3) całościowe umycie powierzchni tynkowanych, 
4) impregnacja i wzmocnienie powierzchni pionowych zewnętrznych gładkich,  
5) wykonanie ręcznie tynków trasowych dwuwarstwowych, 
6) wykonanie warstwy nawierzchniowej – szpachlowanie, 
7) wykończenie powierzchni – gruntowanie pod powłoki malarskie 
8) wykończenie powierzchni – wykonanie powłoki malarskiej (dwukrotnie), 
9) oczyszczenie z rdzy szczotkami stalowymi i szmatami wyrobów z żelaza, 
10) dwukrotnie malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych-praca na wysokości 5-15 m. 

Szczegółowy zakres prac do wykonania zawiera przedmiar robót, stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszego 
zapytania. Prace wykonywane będą na wysokości. Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z 
obowiązującymi normami, przepisami i warunkami technicznymi wykonania oraz ustawą – Prawo budowlane. 
Prace wykonane zostaną z wykorzystaniem materiałów zakupionych przez Wykonawcę oraz jego urządzeń i 
narzędzi. 

2. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 

30.11.2022 r. 

3. Gwarancja: 

24 miesiące. 
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4. Warunki płatności: 

Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury 
VAT/rachunku w terminie 21 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego. 

5. Miejsce i sposób składania ofert: 

Oferta musi być przygotowana w języku polskim, pisemnie na formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik 
nr 3 do niniejszego zapytania. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w której musi być zaoferowana 
tylko jedna cena. Oferta może być złożona Zamawiającemu osobiście lub pocztą tradycyjną w trwale 
zamkniętym, nienaruszonym opakowaniu z dopiskiem: Oferta na wykonanie projektu budowlanego dla 
zadania pn. „Odtworzenie i zabezpieczenie północnego koryta wodnego” na adres Zabytkowy Zakład 
Hutniczy w Maleńcu, Maleniec 54, 26-242 Ruda Maleniecka lub przesłana pocztą elektroniczną w formie 
zeskanowanego załączników na adres mailowy zzh@maleniec.pl. Koszty opracowania i dostarczenia oferty 
ponosi Wykonawca. Oferty złożone po upływie terminu składania ofert nie będą rozpatrywane przez 
Zamawiającego. Zamawiający nie przewiduje zwrotu nadesłanych przez Wykonawców materiałów i 
załączników do ofert. 

 
Oferty należy składać w terminie do 27.09.2022 r. do godziny 15.00. Za datę złożenia oferty uznaje się datę 
jej wpływu do siedziby Zamawiającego. Informacja o wynikach i wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie 
przesłana oferentom za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz opublikowana na stronie internetowej 
Zamawiającego pod adresem: www.maleniec.pl. 

6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia 
spełniania warunków udziału w postępowaniu: 

Do oferty należy dołączyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, którego wzór 
stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego zapytania. 

7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania 
oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z 
wykonawcami: 

Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami we wszelkich sprawach związanych z niniejszym 
postępowaniem jest pani Katarzyna Zabijak-Główna Księgowa Zamawiającego, numer telefonu: (41) 373 11 
42, e-mail: zzh@maleniec.pl, od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.00-15.00. 

8. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem 
znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert: 

Zamawiający uzna ofertę za spełniającą wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania i dalszej 
oceny, jeżeli: 

1) treść złożonej przez Wykonawcę oferty odpowiada treści niniejszego zapytania ofertowego, 
2) oferta złożona została przez Wykonawcę w terminie i miejscu określonym przez Zamawiającego, 
3) oferta przedstawiona przez Wykonawcę spełnia wymagania Zamawiającego.  

W przypadku, gdy: 
1) treść złożonej przez Wykonawcę oferty nie będzie odpowiadać treści niniejszego zapytania 

ofertowego, 
2) na etapie weryfikacji oferty stwierdzi podanie w niej nieprawdziwych informacji przez Wykonawcę, 
3) oferta nie została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie i miejscu. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty złożonej przez Wykonawcę. 
 
Przyjęte przez Zamawiającego oferty zostaną poddane dalszej ocenie. Zamawiający wyznaczył następujące 
kryteria oceny przyjętych ofert: 
 Kryterium Cena:   100% 

 
Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium: 
 Kryterium Cena: 
  Punkty za kryterium Cena zostaną obliczone według następującego wzoru: 
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gdzie:  Cmin – najniższa cena brutto spośród badanych ofert. 
 Cbad – cena brutto oferty badanej. 
 P – liczba punktów. 
Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku. 
Cena winna zawierać wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytego 
wykonania przedmiotu zamówienia, w tym koszty podatku VAT. Niedoszacowanie, pominięcie 
oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia, nie może być podstawą do żądania 
zmiany wynagrodzenia określonego w ofercie. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z 

największą liczbą punktów, która nie podlega odrzuceniu. 
 

9. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty: 

Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawrze z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana, 
umowę na realizację przedmiotu zamówienia. Wykonawca zostanie powiadomiony o terminie i mie jscu 
podpisania umowy. 

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH 
WARUNKÓW: 

O oddzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, spełniający następujące warunku udziału w 
postępowaniu: 

1) posiadają odpowiednie kompetencje i uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub 
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający nie stawia 
warunków w tym zakresie. Wystarczającym jest złożenie oświadczenia w zakresie dotyczącym 
spełnienia warunków udziału w postępowaniu zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszego 
zapytania, 

2) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację przedmiotu zamówienia. 
Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie. Wystarczającym jest złożenie oświadczenia w 
zakresie dotyczącym spełnienia warunków udziału w postępowaniu zgodnie z Załącznikiem nr 4 do 
niniejszego zapytania, 

3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznych i personelem, który posiada niezbędną wiedzę i 
uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają 
obowiązek ich posiadania. Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie. Wystarczającym jest 
złożenie oświadczenia w zakresie dotyczącym spełnienia warunków udziału w postępowaniu 
zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszego zapytania. 

Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia-nie spełnia” w oparciu o 
informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach dołączonych przez Wykonawcę. Z treści 
załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż w/w warunki Wykonawca spełnił. 

IV. INFORMACJE DODATKOWE 
 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieważnienia niniejszego postępowania, a także do pozostawienia 
postępowania bez wyboru oferenta, bez podania uzasadnienia. 
  

Do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 
2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), ponieważ wartość zamówienia 
nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy – Pzp lub postępowanie dotyczy zamówień 
publicznych, o których mowa w art. 11 ust. 5 punkt 2 ustawy – Pzp.  

Zamawiający jest administratorem danych osobowych uzyskanych w niniejszym postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego. W związku z powyższym Zamawiający zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tak ich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje, że:  

 administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Samorządowa Instytucja Kultury Zabytkowy 
Zakład Hutniczy w Maleńcu, Maleniec 54, 26-242 Ruda Maleniecka;;  

 inspektorem ochrony danych osobowych jest Pani Paula Słowik, e-mail: inspektor@cbi24.pl 
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 dane osobowe przekazane przez Wykonawcę przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 
RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego będącego 
przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego; 

 odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania do oceny postępowania i jej ewentualnej kontroli; 

 dane osobowe będą przechowywane do czasu rozstrzygnięcia postępowania oraz późniejszej 
jego oceny i ewentualnej kontroli przez upoważnione osoby lub podmioty; 

 obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych jest wymogiem związanym z udziałem 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;  

 w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 Wykonawca posiada: 

 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy; 

 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych Wykonawcy; 

 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;   

 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Wykonawca, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Wykonawcy narusza 
przepisy RODO; 

 nie przysługuje Wykonawcy: 

 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 
podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

 

 
           Maleniec, dn. 19.09.2022 r. 

Miejscowość, data  Dyrektor Samorządowej Instytucji Kultury 
Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu 

(Podpis, pieczęć) 

 
 
 
Załączniki: 
Załącznik nr 1 – opis komina hali walcowni. 
Załącznik nr 2 – przedmiar robót. 
Załącznik nr 3 – formularz ofertowy. 
Załącznik nr 4 – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 
 


