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Gdańsk, dnia 03.08.2020r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

                        Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska 
zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zamówienia pod nazwą: 

„Wykonanie ścianek wewnętrznych przeciwpożarowych na parterze, I i II piętrze w 
budynku basenu i sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 2 w Gdańsku ul. 

Marusarzówny 10”.

1.Oferta  powinna obejmować cały zakres przedmiotu zamówienia – zgodnie z opisem 
przedmiotu 
   zamówienia wraz z załącznikami, stanowiącym załącznik nr 1   niniejszego pisma. 
2.Termin wykonania zamówienia: 10.11.2020r.
3.Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena – wybrana zostanie oferta z najniższą ceną.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny

Prosimy o złożenie oferty, sporządzonej wg wzoru, załącznika nr 2 do niniejszego pisma i 
przesłanie na adres e-mail: drmg@gdansk.gda.pl w terminie do 07.08.2020r. do godz.15.00

                                                                                                    
          Krzysztof Małkowski

        Dyrektor Biura 
  

                 Podpisano elektronicznie: 03-08-2020

Załączniki:
1. Opis przedmiotu zamówienia  (wraz z załącznikami)- Załącznik nr 1
2. Formularz ofertowy- Załącznik nr 2
3. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – zał. nr 3

                                                                                                                              

http://www.drmg.gdansk.pl/
mailto:drmg@gdansk.gda.pl


Zamówienie nr 173/BZP-PU.511.159.2020/BO
BZP-PU/132/2020/BO

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska | Biuro Zamówień Publicznych | ul. Żaglowa 11 | 80-560 Gdańsk

tel. 58 320-51-00 | fax 58 320-51-05 | drmg@gdansk.gda.pl | www.drmg.gdansk.pl

Załącznik nr 1

                                                                                                                     
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Nazwa zamówienia:
Wykonanie ścianek wewnętrznych przeciwpożarowych na parterze, I i II piętrze w budynku 
basenu i sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 2 w Gdańsku, ul. Marusarzówny 10. 
2. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: 
„Wykonanie ścianek wewnętrznych przeciwpożarowych na parterze, I i II piętrze w budynku 
basenu i sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 2 w Gdańsku ul. Marusarzówny 10” . 
Podstawą realizacji zadania jest dokumentacja projektowa sporządzona przez PRACOWNIĘ 
INWESTRPROJ NIP 879-243-73-94 ul. Toruńska 10, 87-134 Rozgarty obejmująca:
- projekt wykonawczy architektury – wyciąg z projektu stanowi załącznik nr 1 do OPZ i zawiera 
stronę tytułową, pkt 8.8 opisu architektury, rzut wysokiego parteru, rzut piętra I, rzut pietra II 
przekrój C-C, zestawienie stolarki. 
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.
oraz 
- przedmiar robót sporządzony przez Zamawiającego projekt wykonawczy architektura.  

3. Zakres rzeczowy zamówienia:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie zgodnie z projektem tylko fragmentu robót 
w klatce schodowej związanej z problematyką pożarową obiektu i obejmuje:
a/ prace przygotowawcze pomiarowe + dokumentacja warsztatowa
b/ dostawa i montaż fasad aluminiowych F1, F2, F4 – fasady o odporności ogniowej wg 
zestawienia
c/ wykonanie ścianek g-k klasy REI 60 stanowiących wypełnienie przestrzeni pomiędzy górą fasad
    a spodem stropu 
d/ Prace towarzyszące i wykończeniowe.
4. Warunki prowadzenia robót
4.1. Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy niezbędny do realizacji zamówienia.
4.2. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót w uzgodnieniu z Dyrekcją szkoły i 
Inspektorem Nadzoru, w sposób nie kolidujący z działaniem placówki szkolnej.
4.3. Realizacja przedmiotu zamówienia prowadzona będzie w czynnym obiekcie oświatowym 
przy zapewnieniu stałej eksploatacji obiektu. Roboty powodujące wytworzenie nadmiernego 
hałasu należy prowadzić w dni wolne i po godzinach pracy szkoły bądź w uzgodnieniu z Dyrekcją 
szkoły.
4.4. Roboty należy prowadzić w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób przebywających w 
budynku i na terenie obiektu.
4.5. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót w sposób:
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- nie powodujący dewastacji pomieszczeń i terenu obiektu,
- zapewniający wymagane warunki techniczno-użytkowe.
 4.6.  Wykonawca zobowiązany jest:
- odgrodzić strefę roboczą przed dostępem osób trzecich,
- utrzymać w należytym porządku i czystości wspólnie użytkowane drogi komunikacyjne,
- zorganizować we własnym zakresie czasowe miejsce składania zdemontowanych materiałów 
podczas wykonywania robót, a po zakończeniu robót teren budowy doprowadzić do stanu 
pierwotnego
- przestrzegać przepisów bhp i ppoż. w okresie realizacji robót.
Koszty wynikające z w/w zobowiązań należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym.
4.7. Wykonawca zobowiązany jest do wywiezienia na legalne wysypisko lub składowisko 
materiału z demontażu, gruzu z rozbiórek i odpadów budowlanych. 
Koszty wywozu wraz z jego utylizacją należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym, a 
dokumenty potwierdzające dokonanie ww. wywozu należy dostarczyć Zamawiającemu.
4.8. W przypadku wystąpienia uszkodzeń, jakiegokolwiek elementu występującego w obiekcie, 
wynikających z niewłaściwego prowadzenia robót konsekwencje z tego tytułu poniesie 
Wykonawca.
4.9. Materiały i wyroby użyte do wykonania przedmiotu zamówienia winny spełniać wymogi:
- ustawy – Prawo budowlane,
-  ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r. 
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie systemów    oceny 
zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie 
zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych   oznakowaniem CE  
 - Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie 
sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu 
znakowania ich znakiem budowlanym 
4.10. Parametry techniczne materiałów i wyrobów użytych do wykonania zamówienia nie 
mogą być niższe od przyjętych przykładowo w dokumentacji i przedmiarze robót. Na wszystkie 
materiały Wykonawca dostarczy atesty lub świadectwa Instytutu Techniki Budowlanej 
dopuszczające stosowanie ich w obiektach użyteczności publicznej oraz deklarację zgodności 
przed wbudowaniem.
4.11. Na placu budowy nie mogą przebywać pracownicy firm niedziałających na podstawie 
umów o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo zaakceptowanych przez Zamawiającego.
4.12. Wykonane roboty powinny być objęte 36-cio miesięcznym okresem gwarancji. Wykonane 
roboty należy potwierdzić dokumentacją odbiorową spełniającą wymogi p.poż. zgodnie z 
projektem. 
4.13 Na realizacje zamówienia, Wykonawca zapewni udział Kierownika Budowy posiadającego 
uprawnienia budowlane  w specjalności konstrukcyjno-budowlanej  - roboty wymagają 
zgłoszenia w Nadzorze Budowlanym zgodnie z pozwoleniami na budowę.   

5. Termin wykonania zamówienia:
Zakończenie robót – 10.11.2020 r. 
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6.  Wynagrodzenie za przedmiot zamówienia. 
Wynagrodzenie za przedmiot zamówienia należy podać zgodnie z przedmiarem w podziale na :
- roboty budowlane ścianki wewnętrzne p. pożarowe EI 30 , EI 60, REI 60 – wysoki parter, I 
piętro
- roboty budowlane ścianki wewnętrzne p. pożarowe EI 30 , EI 60, REI 60 – II piętro.
Załączniki  -  zgodnie z treścią  pkt 2 OPZ . 
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Załącznik nr 2

Dyrekcja Rozbudowy Miasta 
Gdańska
ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk 

OFERTA
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

(imię i nazwisko/firma wykonawcy, adres zamieszkania/siedziba)

nr telefonu kontaktowego: ………………………., adres e-mail: …………………………………………………...
Po zapoznaniu się z zaproszeniem do złożenia oferty wraz z załącznikami niniejszym składamy
ofertę na realizację zadania pn:
 

„Wykonanie ścianek wewnętrznych przeciwpożarowych na parterze, I i II piętrze w 
budynku basenu i sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 2 w Gdańsku ul. 

Marusarzówny 10”.

1. Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia określony w zaproszeniu do złożenia 
oferty, za wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:

Lp. Przedmiot zamówienia
Wynagrodzenie 

netto zł

Stawka 
podatku 

VAT

Wynagrodzenie 
brutto zł

1.

Roboty budowlane ścianki wewnętrzne 
p. pożarowe EI 30 , EI 60, REI 60 – 
wysoki parter, I piętro.

…………….. …….% ………….

2.

Roboty budowlane ścianki wewnętrzne 
p. pożarowe EI 30 , EI 60, REI 60 – II 
piętro.

…………….. …….% ………….

Łączne wynagrodzenie brutto zł: ………….

Słownie łączne wynagrodzenie brutto w zł. …………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia w terminie określonym w zaproszeniu 
do złożenia oferty.

3. Oświadczam, że spełniam wymagania ochrony oraz prawidłowego przetwarzania danych 
osobowych określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz w ustawie z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych 
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osobowych (Dz.U. z 2018r., poz. 1000 ze zm.). Jednocześnie oświadczam, że wypełniłem 
ciążące na mnie obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 i 14 RODO a nadto, że  w 
przypadku zawarcia i realizacji umowy z Dyrekcją Rozbudowy Miasta Gdańska w Gdańsku 
(Zamawiającym), zobowiązuję się do wypełniania związanych z nią obowiązków 
informacyjnych, przewidzianych w art. 13 i 14 RODO.

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Osoba upoważniona do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy 
Imię i Nazwisko Data Podpis

1. 
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Załącznik nr 3

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

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 takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 

1) administratorem danych osobowych, które mogą zostać przekazane Zamawiającemu w 
toku niniejszego postępowania jest Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, 80–560 Gdańsk, 
ul. Żaglowa 11 działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska;

2) inspektorem ochrony danych osobowych w Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska jest Pan 
Daniel Gramatowski, gramatowski@gramatowscy.pl, +48 693 937 711;

3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 
niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;

4) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy;

5) dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, przez okres 4 lat od 
dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

6) obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w 
przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy;

7) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

8) osoby, których dane osobowe zostaną przekazane Zamawiającemu w toku niniejszego 
postępowania posiadają:
− na podstawie art. 15 RODO, prawo dostępu do danych osobowych ich dotyczących,
− na podstawie art. 16 RODO, prawo do sprostowania danych osobowych ich 

dotyczących, z tym że skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować 
zmianą wyniku niniejszego postępowania, ani zmianą postanowień umowy w zakresie 
niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu z postępowania 
oraz jego załączników,

− 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 
którakolwiek z tych osób uzna, że przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących 
narusza przepisy RODO;

9) osobom, których dane osobowe zostaną przekazane Zamawiającemu w toku niniejszego 
postępowania nie przysługuje:
− 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,
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− na podstawie art. 21 RODO, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych 
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 
lit. c RODO.

 

http://www.drmg.gdansk.pl/

		2020-08-03T09:54:05+0000
	Krzysztof Małkowski




