OŚRODEK SZKOLENIA ZAWODOWEGO
W RADOMIU
Państwowa Jednostka Budżetowa

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Dotyczy: zamówienia na ( opis ) w trybie zapytania o cenę
Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Radomiu zaprasza do złożenia oferty w ramach postępowania o
udzielenie zamówienia zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień, których wartość nie przekracza
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000 zł w trybie zapytania ofertowego.
Oferta powinna być dostarczona do dnia 13.05.2022. do godz. 10.00 do sekretariatu jednostki
w Radomiu przy ulicy Kraszewskiego 1/7 lun mailowo na adres sekretariat@osz-radom.ohp.pl
1. Podstawowe informacje
Dane placówki: Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Radomiu
Adres: ul. J.I. Kraszewskiego 1/7, 26-600 Radom
2. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem inwestycji jest remont pomieszczeń biurowych w budynku Ośrodka Szkolenia
Zawodowego w Radomiu przy ul. Kraszewskiego 1/7. Szczegółowy Opis Przedmiotu
Zamówienia zawiera załącznik nr 2.
3. Kod wspólnego słownika zamówień (CPV)
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45442100-8 Roboty malarskie
45315100-9 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych,
45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych
45314310-7 Instalowanie okablowania komputerowego
45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

W celu ustalenia wszystkich kosztów niezbędnych do realizacji zamówienia, Zamawiający zaleca
przeprowadzenie wizji lokalnej. Osobą wyznaczoną do kontaktu w tej sprawie jest. P. Leszek
Małek tel. 696 446 416
Wykonawca powinien osobiście wykonać obmiary niezbędne do prawidłowego zrealizowania
zamówienia.
Ze względu na pracę w czynnym obiekcie, należy zagwarantować bezpieczne i bezkolizyjne
użytkowanie obiektu oraz utrzymywać w czystości miejsca prowadzonych robót.
W celu wykonania prac remontowych Zamawiający udostępni Wykonawcy nieodpłatnie wodę oraz
energię elektryczną.
Przez cały okres prowadzonych prac Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania na terenie robót
porządku oraz zobowiązany będzie do utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt odpadów
powstałych w wyniku prowadzonych prac remontowych.
Wszelkie materiały pochodzące z demontaży oraz odpady należy złożyć w miejscu uzgodnionym
wcześniej z Zamawiającym, a następnie wywieźć na składowisko odpadów. Przed przystąpieniem do
prac Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wykaz osób nadzorujących i wykonujących prace
remontowe.
Prace demontażowe, przy wykonywaniu których pojawi się duże natężenie hałasu wykonywane będą
po godzinach pracy Ośrodka tj. po godz. 16:00 lub w dni wolne od pracy. Pozostałe prace mogą być
wykonywane w godzinach 8:00 - 16:00 pod warunkiem zachowania odpowiednich zasad
bezpieczeństwa i ostrożności uwzględniając w pierwszej kolejności bezpieczeństwo pracowników i
osób przebywających na terenie Ośrodka.
4.Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych:
Wszystkie zastosowane wyroby budowlane powinny być fabrycznie nowe, oznakowane symbolem CE
i posiadać odpowiednie certyfikaty, być wolne od jakichkolwiek wad i usterek. Do obowiązków
Wykonawcy należy zabezpieczenie materiałów przed zniszczeniem i kradzieżą.
1) Wykonawca powinien w procesie wyceny, organizacji i realizacji zamówienia
uwzględnić wymienione poniżej szczególne warunki wynikające z lokalizacji
budynku, jego funkcji i sposób użytkowania.
2) Budynek zlokalizowany w Radomiu ul. Kraszewskiego 1/7 jest budynkiem
biurowym, w którym mieści się Ośrodek Szkolenia Zawodowego. Z uwagi na fakt, że
roboty budowlane będą realizowane w czynnym obiekcie, Wykonawca powinien
dostosować organizację swojej pracy do potrzeb i wymagań użytkowników
obiektu pracowników administracji podatkowej oraz klientów.
3) Roboty uciążliwe – powodujące hałas, drgania, zapylenie, nieprzyjemne zapachy
lub zanieczyszczenia powietrza substancjami toksycznymi – Wykonawca będzie
realizował po godzinie 15.30 lub po uzgodnieniu terminu ich wykonania z

Administratorem obiektu..
4) Zamawiający informuje, że istnieje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej w
miejscu prowadzenia robót budowlanych, celem zapoznania się z wszelkimi
uwarunkowaniami w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia. Zainteresowani
przeprowadzeniem wizji lokalnej Wykonawcy winni skontaktować się z
Zamawiającym na adres e-mail: sekretariat@osz-radom.ohp.pl
5) Wykonawca i wszystkie osoby wskazane przez Wykonawcę do realizacji prac
zobowiązane są do stosowania przepisów BHP oraz obowiązujących u
Zamawiającego instrukcji bezpieczeństwa pożarowego i innych przepisów prawa
wewnętrznego.
6) Wykonawca wyposaży swoich pracowników w identyfikatory i zgłosi imienną
listę pracowników pracownikom ochrony przed rozpoczęciem prac.
7) Wykonawca zabezpieczy budynek i jego zasoby przed niekorzystnym wpływem
robót, materiałów budowlanych i stosowanych technologii robót.
8) Wykonawca prac będzie utrzymywał czystość i porządek na terenie
prowadzonych prac oraz pozostawi teren robót w stanie nie pogorszonym a zużyte
materiały i odpady zutylizuje zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia
14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 992 z późn. zm.) oraz
ustawy z dnia 29 listopada 2000r. prawo atomowe (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 792).
9) Przedmiot umowy zostanie zrealizowany w terminie do dnia 30 czerwca 2022r.
roku. Termin zakończenia robót, obejmuje zakończenie wszelkich robót oraz
ewentualne wykonanie wszelkich poprawek i zaleceń stwierdzonych podczas
odbioru, jak również całkowite uprzątnięcie terenu, na którym wykonywane były
prace wraz z wywiezieniem odpadów.
10) Zamawiający z uwagi na charakter wynagrodzenia ryczałtowego nie przewiduje
możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.
Zamawiający informuje jednocześnie, że zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który zaoferuje
najniższą cenę.
Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić po złożeniu oferty.
Negocjacje cenowe nie będą prowadzone.
W załączeniu:
1. Zapytanie ofertowe / SWZ/ złącznik nr 2
2. Formularz oferty złącznik nr 1,
3. Wzór umowy

