
      
  Projekt konkursowy współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 

                                    

                                                                                               Rawa Mazowiecka dn,24.11.2017 

 

                        W oparciu o  zasadę konkurencyjności 

       Gmina Rawa Mazowiecka  zaprasza do składania ofert na : 

 

„Dostosowanie dla potrzeb tworzonego klubu seniora pomieszczeń 

budynku komunalnego w miejscowości Stara Rossocha gm. Rawa 

Mazowiecka” 

 
w ramach projektu: „Centrum Usług Społecznych dla powiatu rawskiego ”, zadanie 3 : 

Klub Seniora – Gmina Rawa Mazowiecka 

 współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego , w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na tata 2014-2020 . 

Udzielenie zamówienia nastąpi zgodnie z zasadą konkurencyjności. 

 

Ofertę  można złożyć osobiście lub listem za pośrednictwem poczty do dnia : 

11 grudnia 2017 roku do godziny 10,00  

w sekretariacie Urzędu Gminy – pokój 202 

 
Rozpatrywane będą wyłącznie oferty sporządzone według wzoru załączonego 

 w załączniku nr 2 -  Formularz ofertowy. 

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia - Hubert Kozłowski  

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia 

 – 46 814 42 41  lub 606 405 473 

Skrócony opis przedmiotu zamówienia 

 Zakres robót przewidziany do realizacji zadania obejmuje wykonanie prac 

polegających na remoncie pomieszczeń usytuowanych na parterze budynku 

komunalnego w miejscowości Rossocha z dostosowaniem ich dla potrzeb 

tworzonego klubu seniora poprzez usunięcie barier architektonicznych 

polegających na wykonaniu łazienki dla osób niepełnosprawnych i pochylni 

przy wejściu głównym do budynku oraz wymianie części podłóg w istniejących 

pomieszczeniach budynku, wymianie części stolarki drzwiowej wewnętrznej, 

wykonaniu gładzi gipsowych na ścianach i sufitach, pomalowaniu wszystkich 



pomieszczeń na parterze budynku, wykonanie robót towarzyszących 

związanych w zakresie; instalacji wody zimnej i ciepłej, kanalizacji sanitarnej i 

instalacji elektrycznej wraz niezbędnym zakresem towarzyszących robót 

remontowo-budowlanych. 

Dokładny opis prac które należy wykonać zawiera załączony przedmiar robót, 
zawierający elementy dostosowania obiektu do potrzeb wszystkich  
użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych 

. 
 

Kategoria ogłoszenia -  Roboty budowlane 

Podkategoria ogłoszenia – prace remontowe , polegające na dostosowaniu dla 

potrzeb tworzonego klubu seniora pomieszczeń budynku komunalnego w 

miejscowości Stara Rossocha gm. Rawa Mazowiecka 

  

Miejsce realizacji zamówienia 

Województwo: łódzkie , powiat rawski, gmina Rawa Mazowiecka ,  

miejscowość Stara Rossocha 1 

Opis przedmiotu zamówienia 

Cel zamówienia 

Celem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy prac remontowych , polegających na 

dostosowaniu dla potrzeb tworzonego klubu seniora pomieszczeń budynku 

komunalnego w miejscowości Rossocha gm. Rawa Mazowiecka , w tym 

dostosowanie pomieszczeń dla użytkowników niepełnosprawnych. 
 

Przedmiot zamówienia 

realizacja zadania obejmuje wykonanie prac polegających na remoncie 

pomieszczeń usytuowanych na parterze budynku komunalnego w miejscowości 

Rossocha z dostosowaniem ich dla potrzeb tworzonego klubu seniora poprzez 

usunięcie barier architektonicznych polegających na wykonaniu łazienki dla 

osób niepełnosprawnych i pochylni przy wejściu głównym do budynku oraz 

wymianie części podłóg w istniejących pomieszczeniach budynku, wymianie 

części stolarki drzwiowej wewnętrznej, wykonaniu gładzi gipsowych na 

ścianach i sufitach, pomalowaniu wszystkich pomieszczeń na parterze budynku, 

wykonanie robót towarzyszących związanych w zakresie; instalacji wody 

zimnej i ciepłej, kanalizacji sanitarnej i instalacji elektrycznej wraz niezbędnym 

zakresem towarzyszących robót remontowo-budowlanych  i przystosowaniem 



obiektu do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępności 
dla osób niepełnosprawnych. 

 
Kod CPV  
 45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 
45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

Nazwa kodu CPV    Dodatkowe przedmioty zamówienia 

Harmonogram realizacji zamówienia - Realizacja zamówienia do 30 stycznia 2018 r 

Załączniki 

• Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis zamówienia  

• Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy  

• Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku powiązań  

• Załącznik nr 4 - Wykaz wykonywanych usług  

• Załącznik nr 5  - przedmiar robót 

• Załącznik nr 1a – rysunek 01 

• Załącznik nr 1b- rysunek 02 

• Załącznik 1c – rysunek 03 

• Załącznik 1d – rysunek 04 

• Załącznik 1e – rysunek 05 

• Załącznik 1f – rysunek 06 

• Załącznik 1g – rysunek 07 

• Załącznik 1h – rysunek 08 

• Załącznik 1i – rysunek 09 

• Załącznik 1j – rysunek 10 

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności 

Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 

Wiedza i doświadczenie 

Wymagane doświadczenie - co najmniej 1 robota budowlana polegająca na remoncie 

budynku komunalnego 

Potencjał techniczny 

Posiadanie odpowiedniego potencjału technicznego zapewniającego wykonania zamówienia. 

Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Posiadanie odpowiedniego potencjału kadrowego zapewniającego wykonania zamówienia. 

 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/286438
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/286439
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/286440
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/286441


 

Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Wykonawca powinien znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej 

wykonanie przedmiotu zamówienia. 

 

Ocena oferty . Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji 

I. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na roboty budowlane na podstawie przyjętego 

kryterium. 

II. Przy ocenie oferty będzie brane pod uwagę kryterium:  

80% - cena ryczałtowa brutto - C 

20% - kryterium społeczne polegające na zatrudnieniu przez Wykonawcę min. 3 osób o 

których mowa w ustawie  o zatrudnieniu socjalnym - D 

III. Sposób oceny ofert: 

oceniane będą tylko oferty nie odrzucone, w skali punktowej od 0 do 100 punktów 

C = (najniższa cena ryczałtowa spośród ocenianych ofert / cena w ocenianej ofercie) x 80 

D = (zatrudnienie co najmniej 3 osób o których mowa w ustawie  o zatrudnieniu socjalnym)  

20 pkt.  

Punktacja łączna = C + D 

Wykluczenia 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy nie powiązani kapitałowo lub 

osobowo z Zamawiającym. 

Z ubiegania się o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców powiązanych osobiście 

lub kapitałowo z Zamawiającym, osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do 

zaciągania zobowiązań, oraz osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności 

związanych z przygotowaniem oraz wyborem oferty w szczególności poprzez: 

• uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

• posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji; 

• pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika; 

• pozostawanie 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. 

Zamawiający (beneficjent)  Nazwa   GMINA RAWA MAZOWIECKA 

Adres Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka 

Numer telefonu  46 814 4241,    NIP 835-15-43-055 

Tytuł projektu „Centrum Usług Społecznych dla powiatu rawskiego” 

 


