
 

 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY  

 
 

Caritas Archidiecezji Gdańskiej, 

poszukuje Wykonawcy prac remontowych pracowni kuchni dydaktycznej wraz z wymianą drzwi  

w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Rumi w ramach projektu pt.  

„Przeciwdziałanie degradacji infrastruktury Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rumi” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Specyfikacja Warunków Zamówienia 

2. Formularz ofertowy 

3. Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań 

4. Przedmiar robót 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 1.  

 
 

Specyfikacja Warunków Zamówienia 
 
 
 
1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO  

 
Caritas Archidiecezji Gdańskiej 

Al. Niepodległości 778 
81-805 Sopot 

Godziny otwarcia: poniedziałek–piątek 8.00–16.00  
(oprócz sobót, niedziel i świąt ustawowo wolnych od pracy) 

Tel: 58 555 78 78 
FAX: 58 551 57 46 

gdansk@caritas.gda.pl 
www.caritas.gda.pl 

 
 
2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
 
Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem 
o zamówieniu w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2018 r., poz. 1986) oraz nie kształtuje zobowiązania Zamawiającego do przyjęcia którejkolwiek z ofert. 

 
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

 

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie remontu pracowni kuchni dydaktycznej wraz  

z wymianą drzwi w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Rumi, zgodnie z zał. 4 do zapytania.  

Specyfikacja zamówienia : 
 
W zakres prac wchodzą roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, roboty budowlane i remontowe, montaż 

wyposażenia kuchni, wywóz i utylizacja gruzu oraz wymian 5 szt. drzwi w budynku. 

Szczegółowy zakres prac zawiera zał. 4 Przedmiar 
 
Dodatkowo: 
Wykonawca usługi w uzgodnieniu z Zamawiającym oraz po jego akceptacji, dokona wszystkich 
niezbędnych uzgodnień aranżacyjnych oraz zakupów materiałów i wyposażenia. 
 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
 
 
 
 
 
 
 

http://efs.warmia.mazury.pl/userfiles/file/Aktualnosci/2010%20r./szczegolowy_opis_przedmiotu_zamow_gadzety.pdf
mailto:gdansk@caritas.gda.pl
http://www.caritas.gda.pl/


 

 

RÓWNOWAŻNOŚC: 

Zamawiający dopuszcza zaproponowanie przez Wykonawcę w ofercie materiałów, urządzeń  

i rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych pod warunkiem, że będą one posiadały, co najmniej takie 

same lub lepsze parametry techniczne, właściwości funkcjonalne i jakościowe, ponadto aby posiadały 

wymagane, odpowiednie atesty, certyfikaty lub dopuszczenia oraz zapewniały zrealizowanie zamówienia 

zgodnie z oczekiwaniami i wymaganiami Zamawiającego określonymi w zapytaniu ofertowym. W takiej sytuacji 

Zamawiający wymaga od Wykonawcy, złożenia stosownych dokumentów uwiarygadniających te materiały, 

urządzenia i rozwiązania. 

Obowiązkiem Wykonawcy jest wykazanie, że oferowane przez niego materiały, urządzenia i inne elementy są 

równoważne w stosunku do opisanych przez Zamawiającego. 

 
WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) 
 

45000000-7 roboty budowlane  

45450000-6 roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 

45440000-3 roboty malarskie i szklarskie 

45410000-4 tynkowanie 

45320000-6 roboty izolacyjne 

 
4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 
 
Zamówienie musi zostać zrealizowane do realizowane do 15.07.2022 roku. 
Płatność za zrealizowaną usługę nastąpi po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego bez uwag i 
zastrzeżeń, za zrealizowane usługi w terminie do 14 dni od dnia otrzymania faktury lub rachunku  
 
5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 
SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW.  
Zamawiający nie formułuje warunków udziału. 
 
6. WYKLUCZENIE Z POSTĘPOWANIA 
W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą brać udział Wykonawcy, którzy złożą oświadczenie o 
braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym zgodnie z określonym w zapytaniu wzorem. 
 
Ocena spełniania w/w warunków zostanie dokonana na podstawie przedłożonych  
przez Wykonawców oświadczeń, o których mowa powyżej, według formuły „spełnia” / „nie  spełnia”.  
 
7. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW 
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA 
1)  Formularz ofertowy 
2) Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań 

 
 
 
 



 

 

8. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ 
PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB 
UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 
1. Wszelkie wnioski, zawiadomienia oraz informacje w postępowaniu Wykonawcy przekazują drogą 
pisemną na dres  

Caritas Archidiecezji Gdańskiej 
Al. Niepodległości 778 

81-805 Sopot 
lub mailem na adres gdansk@caritas.gda.pl 
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji  warunków 
zamówienia a Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień i niezwłocznie umieścić je  na stronie 
internetowej. 
3. Korespondencję do Zamawiającego należy kierować na adres:  

Caritas Archidiecezji Gdańskiej 
Al. Niepodległości 778 

81-805 Sopot 
lub drogą elektroniczną na adres 

gdansk@caritas.gda.pl 
 

Każdorazowo powołując się na postępowanie: „wybór Wykonawcy prac remontowych pracowni kuchni 
dydaktycznej wraz z wymianą drzwi Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rumi”. 
 
4. Osobą uprawnioną ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami jest –  
Agnieszka Robak; e-mail: arobak@caritas.gda.pl, tel: +48 694 464 416  
 
9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
 
10. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 
 
11. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT  
Oferta winna  być  sporządzona  na  piśmie, w  języku  polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność 
jej treści. 
Oferta powinna zawierać następujące elementy, zgodne z określonymi przez Zamawiającego wzorami: 
a) Wypełniony formularz ofertowy 
b) Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań 
Wszelkie koszty związane z przygotowaniem ofert obciążają składających je Wykonawców. 
W przypadku dostarczenia oferty osobiście/kurierem/pocztą należy oferty umieścić w zamkniętej kopercie i 
opisanej: „wybór Wykonawcy prac remontowych pracowni kuchni dydaktycznej wraz z wymianą drzwi 
Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rumi”. 
 
NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 31.03.2022 r. do godz. 10.00 
 
 
12. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
1. Ofertę należy wysłać/dostarczyć/złożyć (osobiście lub pocztą lub kurierem lub e-mail) na adres: 

Caritas Archidiecezji Gdańskiej 
Al. Niepodległości 778 

81-805 Sopot 
Godziny pracy: poniedziałek – piątek 8.00 – 16.00 (oprócz sobót, niedziel i świąt ustawowo 

wolnych od pracy) 

mailto:arobak@caritas.gda.pl


 

 

lub na adres 
e-mail: gdansk@caritas.gda.pl 

 
2. Termin złożenia oferty do 31.03.2022 r. do godz. 10.00 
3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Caritas Archidiecezji Gdańskiej,  
adres: Al. Niepodległości 778, 81-805 Sopot. 
4. Ofertę złożoną po terminie zwraca się Wykonawcy niezwłocznie. 
5. O terminie złożenia oferty decyduje wyłącznie termin dostarczenia oferty do Zamawiającego. 
 
13. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.  
1. Cena ofertowa za wykonanie zamówienia winna być podana liczbowo i słownie w złotych polskich,  
z wyodrębnieniem ceny brutto. Wykonawca określi cenę ofertową zgodnie z formularzem ofertowym.  
2. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane  
z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. Powinna również 
uwzględniać wszelkie ewentualne upusty oferowane przez Wykonawcę. Skutki finansowe błędnego 
obliczenia ceny oferty wynikające z nie uwzględnienia wszystkich okoliczności mogących mieć wpływ na 
cenę obciążają Wykonawcę.  
3. Oferowana cena nie może ulec zmianie przez okres związania ofertą.  
 
14. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, 
WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 
Najniższa cena brutto (cena ofertowa ) – waga 100% 

Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie się kierował jednym kryterium : cena  

Metodologia wyliczania 

C – liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium cena, gdzie punkty wyliczane są wg wzoru: 

 x W1 x 100 pkt  

CMIN   najniższa cena spośród ofert niepodlegających odrzuceniu 

CB    cena oferty badanej 

W1  waga kryterium cena 

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyskała najwyższą ilość punktów, liczona do dwóch 

miejsc po przecinku. 

 
2. Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o przedstawione powyżej kryteria 
Oferty zostaną sklasyfikowane malejąco (od najwyższej do najniższej) zgodnie z liczbą punktów 
uzyskanych w oparciu o określone powyżej zasady.  
 
Podana w ofercie cena (podana w PLN z dokładnością do 2 miejsc po przecinku) jest ceną kompletną, 
jednoznaczną i ostateczną, musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego ogłoszenia oraz 
obejmować wszelkie koszty związane z realizacją zadania, jak również w nim nieujęte, a niezbędne do 
realizacji zadania, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami 
realizacji przedmiotu zamówienia. 
 
15. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE 
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 
1. Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej 
oferty umieszczając informacje na stronie internetowej.  
2. W przypadku, gdy oferent pominie którykolwiek z powyższych elementów oferty, oferta zostanie 

uznana za niekompletną a oferent może zostać wezwany do uzupełnienia oferty. 
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3. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w walucie PLN, 
Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych. Wynagrodzenie będzie przekazane na konto 
wybranego Wykonawcy. 
4. Umowa zostanie podpisana niezwłocznie po wyborze Wykonawcy/ów. 
 
16. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY  
Zamawiający nie formułuje żadnych warunków w tym zakresie.  
 
17. OKREŚLENIE WARUNKÓW ISTOTNYCH ZMIAN UMOWY ZAWARTEJ  
W WYNIKU PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
 
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod 

rygorem nieważności i może dotyczyć: 

2. Zmiana terminu wykonania zamówienia może nastąpić w przypadku: 

a)  przerwy w realizacji zamówienia na skutek działań podmiotów trzecich, np. przedłużanie terminów 

wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, badań, 

ekspertyz, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,  

b) rezygnacji z realizacji części zamówienia lub rozszerzenia jego zakresu przez Zamawiającego 

c) czasowego wstrzymania prac przez Zamawiającego, 

d)  siły wyższej - Strony nie ponoszą odpowiedzialności za częściowe lub całkowite niewykonanie, lub 

nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, jeżeli zostanie udowodnione, że takie 

niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane działaniem siły wyższej 

18. INFORMACJĘ O PLANOWANYCH ZAMÓWIENIACH W OKRESIE 3 LAT OD UDZIELENIA 
ZAMÓWIENIA PODSTAWOWEGO, PRZEWIDZIANYCH W ZAPYTANIU OFERTOWYM ZAMÓWIEŃ 
UZUPEŁNIAJĄCYCH POLEGAJĄCYCH NA POWTÓRZENIU PODOBNYCH USŁUG, ICH ZAKRES 
ORAZ WARUNKI, NA JAKICH ZOSTANĄ UDZIELONE. 
 
Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia tego typu zamówień. 
 
 

19. ZAŁĄCZNIKI.  
 
Załączniki stanowiące integralną cześć niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia:  
 
1) Formularz ofertowy 

2) Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań 

3) Szczegółowy zakres prac ( przedmiar) – informacyjny 

20.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1) Oferta podlega odrzuceniu, jeśli pomimo wezwania oferenta do wyjaśnienia treści lub uzupełnienia 

oferty:  

- jest niezgodna z wymaganiami stawianymi przez Zamawiającego  

- w przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, nie podpisze 

Umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający  może podpisać 

Umowę z kolejnym wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejną, najwyższą liczbę punktów. 

2) Forma wynagrodzenia ryczałtowego (art. 632 KC) wymaga od wykonawcy również wyceny ryzyka, 

bowiem wykonawca nie będzie mógł żądać zmiany wynagrodzenia ryczałtowego dla zakresu robót 

objętego niniejszym zamówieniem. 



 

 

21. Klauzula RODO 

1. Zamawiający celem przeprowadzenia niniejszego Zapytania ofertowego będzie przetwarzał dane osobowe Wy-

konawców wskazane w treści Oferty. 

2. Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, str. 1) - (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO/Rozporządzenie) Zamawiający informuje, że: 

1) Administratorem danych osobowych jest Caritas Archidiecezji Gdańskiej z siedzibą  

w Sopocie (dalej jako: CAG), al. Niepodległości 778, 81-805 Sopot, NIP: 9570657546, REGON: 190506545; 

tel. 58 555 78 78, e-mail: gdansk@caritas.gda.pl. 

2) W CAG powołany został Inspektor Ochrony Danych, z którym skontaktować się można za pośrednictwem 

poczty e-mail: iodgdansk@caritas.gda.pl lub numerem telefonu 58 555 78 78 

3) Dane osobowe przetwarzane są przez CAG zgodnie rozporządzeniem 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 takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE. L Nr 119 Z 4.5.2016). 

4) Przetwarzanie danych osobowych przez CAG odbywać się będzie w celu przeprowadzenia postępowania o 

udzielenie Zamówienia oraz w celach realizacji umowy. 

5) Odbiorcami danych osobowych będą osoby/podmioty którym udostępniona zostanie dokumentacja postępo-

wania zgodnie z obowiązującymi przepisami, podmioty obsługujące administratora w zakresie usług prawnych, 

hostingowych.  

6) Dane osobowe przechowywane będą przez Administratora w czasie niezbędnym do zrealizowania celu ich 

przetwarzania, z uwzględnieniem niezbędnego czasu do rozliczenia i kontroli Projektu.  

7) W odniesieniu do danych osobowych, decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, sto-

sownie do art. 22 RODO. 

8) Wykonawca posiada: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo sprostowania danych osobowych 

c) 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, 

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania że 

przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik nr 2 
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(Nazwa Wykonawcy) miejscowość, data……….... 
 
 
 

FORMULARZ OFERTOWY 

 
 
Dane Wykonawcy: 

-  Nazwa Wykonawcy ………………………………………………………………………….. 

-  Adres ………………………………………………………………………………………… 

- nr telefonu, NIP ………………………………………………………………………………… 

Nawiązując do zapytania ofertowego - „wybór Wykonawcy prac remontowych pracowni kuchni 
dydaktycznej wraz z wymianą drzwi Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rumi. 
 
1.  Zapoznałem(am) się z treścią specyfikacji warunków zamówienia i wszystkimi załącznikami 
stanowiącymi jej integralną część oraz, że nie wnoszę do nich żadnych  
zastrzeżeń, a także zdobyłem wszelkie pozostałe informacje niezbędne do właściwego przygotowania 
oferty.  
 
1. 2. Oferuję/emy zrealizowanie przedmiotu zamówienia: 

cenę netto:   ………………………………..zł 

podatek VAT   ………………………………..zł 

cenę brutto:   ………………………………..zł 

3. Oświadczam/y, że uważam/y się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu 

składania ofert.  

4. Oświadczam/y, że zrealizuję/emy zamówienie zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia  

5. Oświadczam/y, że w razie wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązuję/emy się do 

podpisania umowy.  

 
…………………………………… 

Podpis osoby(ób) składającej(ych) ofertę 

 
 
 

 
 
 

Załącznik nr 3 
 
(Nazwa Wykonawcy) miejscowość, data................ 



 

 

 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU POWIĄZAŃ 
 

Ja niżej podpisany(a), w związku z zapytaniem ofertowym – „wybór Wykonawcy prac remontowych pracowni 
kuchni dydaktycznej wraz z wymianą drzwi Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rumi.” 
 

oświadczam, że 
 

nie jestem powiązany(a) z Caritas Archidiecezji Gdańskiej 
osobowo lub kapitałowo. 

 
 
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 
beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta 
lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem 
procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: 
 a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów 
prawa, 

 c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 
pełnomocnika, 
 d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w 
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 
 
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w niniejszym oświadczeniu są aktualne na dzień składania 
ofert i są zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 
wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, prawdziwość powyższych danych 
potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z art. 297 Kodeksu karnego  
 

 
 

…………………………………… 
Podpis osoby(ób) składającej(ych) ofertę  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                        Załącznik nr 4  
Szczegółowy zakres prac ( przedmiar) – informacyjny 



 

 

 
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem 

1  Remont kuchni dydaktycznej, pracowni dydaktycznej, wejścia głównego  

1.1  Remont kuchni dydaktycznej   

1 d.1. 
1 analiza 

indywidualna 

Demontaż wyposażenia ,usunięcie mebli (szafki stojące, wiszące oraz sprzęt kuchenny) kpl.   

  1 kpl. 1.000  

    RAZEM 1.000 

2 d.1. 
1 wycena 

indywidualna 

Demontaż rolet, wiatraka . kpl.   

  3 kpl. 3.000  

    RAZEM 3.000 

3 d.1. 
1 analiza 

indywidualna 

Demontaż osprzętu elektrycznego szt   

  6 szt 6.000  

    RAZEM 6.000 

4 d.1. 
1 

KNR-W 4-01 

0701-02 
Skucie starych okładzin ściennych - kafli m2   

  14.64*1.85 m2 27.084  

    RAZEM 27.084 

5 d.1. 
1 

ZKNR C-1 0301-

01 
Skucie nierówności i oczyszczenie podłoża ścian m2   

  27.08 
  

m2 27.080  

    RAZEM 27.080 

6 d.1. 
1 

KNR-W 4-01 

0819-05 
Skucie posadzek z płytek m2   

  3.64*5.66 m2 20.602  

    RAZEM 20.602 

7 d.1. 
1 

KNR 4-01 0211-

01 
Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na podłogach m2   

  20.602 m2 20.602  

    RAZEM 20.602 

8 d.1. 
1 

KNR 4-01 0329-

02 
Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub 

cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 
m2   

  2.1 m2 2.100  

    RAZEM 2.100 



 

 

9 d.1. 
1 

KNR 4-01 0303-

02 
Zamurowanie otworów w ścianach z cegły  na zaprawie cementowo-wapiennej m2   

  2.1 m2 2.100  

    RAZEM 2.100 

10 
d.1. 

1 

KNR 4-01 0711-

02 
Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo wapiennej na 

ścianach i  na podłożu z cegły, 
m2   

  4.2 m2 4.200  

    RAZEM 4.200 

11 
d.1. 

1 

KNR 4-01 0804-

01 
Naprawa posadzki cementowej  - przyjęto 60% m2   

  20.602*60% m2 12.361  

    RAZEM 12.361 

12 
d.1. 

1 

NNRNKB 
202 1134-01 

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami CERESIT CT 17" - powierzchnie poziome m2   

  20.602 m2 20.602  

    RAZEM 20.602 

13 
d.1. 

1 

NNRNKB 
202 1130-02 

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm 

wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 
m2   

  20.602 m2 20.602  

    RAZEM 20.602 

14 
d.1. 

1 

ZKNR C-1 0308-

04 
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wykonanie izolacji przeciw 

zawilgoceniu przy użyciu elastycznej powłoki uszczelniającej CR 166 na powierzchni poziomej 

od góry - posadzka 

m2   

  20.602 m2 20.602  

    RAZEM 20.602 

15 
d.1. 

1 

ZKNR C-1 0308-

14 
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wykonanie izolacji przy użyciu 

elastycznej powłoki uszczelniającej CR 166 Wklejenie taśmy uszczelniającej CL 152 na 

powierzchni poziomej od góry - posadzka 

m 
  

  18.1 m 18.100  
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    RAZEM 18.100 

16 
d.1. 

1 

NNRNKB 
202 1134-02 

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI 
GRUNT" - powierzchnie pionowe 

m2   

  27.08 m2 27.080  

    RAZEM 27.080 

17 
d.1. 

1 

KNR K-04 0602-

02 
Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie Folbit fragmencie ścian pod kafelkami m2   

  27.08 m2 27.080  



 

 

    RAZEM 27.080 

18 
d.1. 

1 

KNR-W 2-02 

1111-07 
Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej 

układane metodą nieregularną 
m2   

  42.75 m2 42.750  

    RAZEM 42.750 

19 
d.1. 

1 

KNR-W 2-02 

0840-06 
Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na zaprawie klejowej m2   

  27.08 m2 27.080  

    RAZEM 27.080 

20 
d.1. 

1 

KNR-W 2-02 

1115-02 
Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej m   

  5.66 m 5.660  

    RAZEM 5.660 

21 
d.1. 

1 

KNR 2-02 0333-

01 analogia 
Uszczelnianie ręczne silikonem trwale plastycznym styków ścian i podłogi m   

  17.6 m 17.600  

    RAZEM 17.600 

22 
d.1. 

1 

NNRNKB 
202 1134-01 

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI 
GRUNT" - powierzchnie poziome 

m2   

  12.76 m2 12.760  

    RAZEM 12.760 

23 
d.1. 

1 

NNRNKB 
202 2014-03 

(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach m2   

  58 m2 58.000  

    RAZEM 58.000 

24 
d.1. 

1 

NNRNKB 
202 1134-02 

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami Flugger Stop Grunt m2   

  58 m2 58.000  

    RAZEM 58.000 

25 
d.1. 

1 

KNNR 2 1402-

03 
Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie ścian  - Flugger Dekso 5 m2   

  58 m2 58.000  

    RAZEM 58.000 

26 
d.1. 

1 

KNR 0-35 0114-

05 
Baterie kuchenne 

  

szt.   

  
2 szt. 2.000 

 



 

 

    RAZEM 2.000 

27 
d.1. 

1 cena zakładowa 

Przerobienie instalacji elektrycznej punkt.   

  11 punkt. 11.000  

    RAZEM 11.000 

28 
d.1. 

1 cena zakładowa 

Przerobienie instalacji wod-kan punkt.   

  2 punkt. 2.000  

    RAZEM 2.000 

29 
d.1. 

1 
analiza 

indywidualna 

Przerobienie, przeniesienie wentylacji okapowej kpl.   

  1 kpl. 1.000  

    RAZEM 1.000 

30 
d.1. 

1 
kalk. własna 

Wymiana drzwi wewnętrznych  jednoskrzydłowych , na nowe z regulowaną ościeżnicą szt.   

  1 szt. 1.000  

    RAZEM 1.000 
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31 
d.1. 

1 cena zakładowa 

Wymiana opraw oświetlenia kpl.   

  4 kpl. 4.000  

    RAZEM 4.000 

32 
d.1. 

1 
wycena 

indywidualna 

Wykonanie zabudowy grzejników szt.   

  1 szt. 1.000  

    RAZEM 1.000 

33 
d.1. 

1 
analiza 

indywidualna 

Odmalowanie parapetów szt. 
  

  1 szt. 1.000  

    RAZEM 1.000 

34 
d.1. 

1 

TZKNBK I 0504-

01 
Przenoszenie w wiadrach 10 l gruzu w jednym poziomie na odl.do 30m m3   

  42.75*0.1 m3 4.275  

  44.8*0.02 m3 0.896  

  4.2*1*0.25 m3 1.050  



 

 

    RAZEM 6.221 

35 
d.1. 

1 cena zakładowa 

Wywóz i utylizacja gruzu kontener   

  1 kontener 1.000  

    RAZEM 1.000 

1.2  Remont pomieszczenia pracowni plastycznej  

36 
d.1. 

2 
analiza 

indywidualna 

Demontaż wyposażenia ,usunięcie mebli , szafek itp. kpl.   

  1 kpl. 1.000  

    RAZEM 1.000 

37 
d.1. 

2 
analiza 

indywidualna 

Demontaż osprzętu elektrycznego szt.   

  6 szt. 6.000  

    RAZEM 6.000 

38 
d.1. 

2 

KNR-W 4-01 

0701-02 
Skucie starych okładzin ściennych m2   

  4.37 m2 4.370  

    RAZEM 4.370 

39 
d.1. 

2 

ZKNR C-1 

0301-01 
Skucie nierówności i oczyszczenie podłoża ścian m2   

  4.37 
  

m2 4.370  

    RAZEM 4.370 

40 
d.1. 

2 

KNR 4-01 0711-

02 
Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo wapiennej na 

ścianach i  na podłożu z cegły, 
m2   

  4.37 m2 4.370  

    RAZEM 4.370 

41 
d.1. 

2 

KNR-W 2-02 

0840-06 
Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na zaprawie klejowej m2   

  4.37 m2 4.370  

    RAZEM 4.370 

42 
d.1. 

2 

NNRNKB 
202 1134-01 

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI 
GRUNT" - powierzchnie poziome 

m2   

  4.37 m2 4.370  

    RAZEM 4.370 

43 
d.1. 

2 

NNRNKB 
202 2014-03 

(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach m2   



 

 

  84.03 m2 84.030  

    RAZEM 84.030 

44 
d.1. 

2 

NNRNKB 
202 1134-02 

analogia 

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami Flugger Stop Grunt - powierzchnie poziome m2   

  84.03 m2 84.030  

    RAZEM 84.030 
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45 
d.1. 

2 

KNNR 2 1402-

03 analogia 
Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie ścian  - Flugger Dekso 5 m2   

  84.03 m2 84.030  

    RAZEM 84.030 

46 
d.1. 

2 
analiza 

indywidualna 

Ponowny montaż wyposażenia (meble, szafek) kpl.   

  25 kpl. 25.000  

    RAZEM 25.000 

47 
d.1. 

2 

TZKNBK I 0504-

01 
Przenoszenie w wiadrach 10 l gruzu w jednym poziomie na odl.do 30m m3   

  4.2*1*0.25 m3 1.050  

    RAZEM 1.050 

48 
d.1. 

2 cena zakładowa 

Zakup zmywaka ( szafki, barerii, zlewu) kpl.   

  1 kpl. 1.000  

    RAZEM 1.000 

49 
d.1. 

2 cena zakładowa 

Wywóz i utylizacja gruzu kontener    

  1 kontener  1.000  

    RAZEM 1.000 

1.3  Remont posadzki przy wejściu głównym  

50 
d.1. 

3 

KNR-W 4-01 

0819-05 
Skucie posadzek z płytek m2   

  7.1 m2 7.100  

    RAZEM 7.100 

51 
d.1. 

3 

KNR 4-01 0211-

01 
Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na podłogach m2   

  4.51 m2 4.510  



 

 

    RAZEM 4.510 

52 
d.1. 

3 

KNR 4-01 0212-

01 
Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm m3   

  7.01*0.3 m3 2.103  

    RAZEM 2.103 

53 
d.1. 

3 

KNR 2-02 1101-

01 
Podkłady betonowe na podłożu gruntowym m3   

  7.1*0.25 m3 1.775  

    RAZEM 1.775 

54 
d.1. 

3 

NNRNKB 
202 1134-01 

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami CERESIT CT 17" - powierzchnie poziome m2   

  7.01 m2 7.010  

    RAZEM 7.010 

55 
d.1. 

3 

KNR-W 2-02 

1111-07 
Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej 

układane metodą kombinowaną - dopłata za cięcie po łuku 
m2   

  7.01 m2 7.010  

    RAZEM 7.010 

2  Wycena wyposażenia kuchni w meble na podstawie wyceny firmy WM Meble  

56 

d.2 
cena zakładowa 

- WM Meble  

Wykonanie zabudowy mebli z płyty trudnopalnej - 18 m2 kpl. 
 

 

  1 kpl. 1.000  

    RAZEM 1.000 

57 

d.2 
cena zakładowa 

- WM Meble  

Montaż blatu kamiennego wraz z wykonaniem otworów szt.  
 

  1 szt. 1.000  

    RAZEM 1.000 

58 

d.2 
cena zakładowa 

- WM Meble  

Stół dydaktyczny drewniany, blat konglomerat szt.   

  2 szt. 2.000  

    RAZEM 2.000 
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59 

d.2 
cena zakładowa 

- WM Meble  

Krzesła z oparciem szt.   

  6 szt. 6.000  



 

 

    RAZEM 6.000 

60 

d.2 
cena zakładowa 

- WM Meble  

Sprzęt AGD - płyta indukcyjna szt.   

  2 szt. 2.000  

    RAZEM 2.000 

61 

d.2 
cena zakładowa 

- WM Meble  

Zlew fragranit 2 komorowy z baterią szt.   

  1 szt. 1.000  

    RAZEM 1.000 

62 

d.2 
cena zakładowa 

- WM Meble  

Okap do zabudowy szt.   

  2 szt. 2.000  

    RAZEM 2.000 

63 

d.2 
cena zakładowa 

- WM Meble  

Lodówka wolnostojąca szt.   

  2 szt. 2.000  

    RAZEM 2.000 

64 

d.2 
cena zakładowa 

- WM Meble  

Piekarnik Samsung dual szt.   

  1 szt. 1.000  

    RAZEM 1.000 

3  Wyminą stolarki okiennej wraz z obrobieniem ościeży - według wyceny firmy zewnętrznej Bobrollo i Windows  

65 

d.3 
KNR 0-19 0931-

05 analogia 
Wymiana stolarki drewnianej na okna aluminiowe o pow. ponad 3.0 m2  Drzwi główne - poziom 

0 
m2   

  2.45*2.22 m2 5.439  

    RAZEM 5.439 

66 

d.3 
KNR 0-19 0931-

04 analogia 
Wymiana stolarki drewnianej na okna aluminiowe o pow. do 3.0 m2  - Drzwi ogrodowe 

ewakuacyjne  - poziom 0 
m2   

  1.38*2.1 m2 2.898  

    RAZEM 2.898 

67 

d.3 
KNR 0-19 0931-

04 analogia 
Wymiana stolarki drewnianej na okna aluminiowe o pow. do 3.0 m2-  Drzwi łącznikowe DPD - 

poziom 0 
m2   

  1.55*2.45 m2 3.798  

    RAZEM 3.798 



 

 

68 

d.3 
KNR 0-19 0931-

05 analogia 
Wymiana stolarki drewnianej na okna aluminiowe o pow. ponad 3.0 m2 -Drzwi łącznikowe kuchni 

- poziom -1 
m2   

  1.1*2.22 m2 2.442  

    RAZEM 2.442 

69 

d.3 
KNR 0-19 0931-

04 analogia 
Wymiana stolarki drewnianej na okna aluminiowe o pow. do 3.0 m2 o- Drzwi ewakuacyjne - 

poziom -1 
m2   

  1.13*2.22 m2 2.509  

    RAZEM 2.509 

70 

d.3 
NNRNKB 
202 1134-02 

analogia 

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami Flugger Stop Grunt - malowanie ościeży i fragmentu 

ściany 
m2   

  18.2 m2 18.200  

    RAZEM 18.200 

71 

d.3 
KNNR 2 1402-

03 analogia 
Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie podłoży gipsowych - malowanie ościeży i fragmentu 

ściany 
m2   

  18.2 m2 18.200  

    RAZEM 18.200 

 
UWAGI 

1. Zamawiający rezygnuje z zakresu objętego opracowaniem w poz. 36-49. 

2. W zakresie nie ujęto zakupu wyposażenia kuchni, w szczególności 1 szt. zmywarki oraz 1 szt. 

mikrofalówki 

 
 
 
 
 
 


