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             Kielce, dnia 16.06.2021 
 

Rozeznanie rynku nr 1/2021/75 
 

Rozeznanie rynku odbywa się w ramach projektu „Szkoły w Jędrzejowie kształcą zawodowo” 

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 

na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Poddziałanie 8.5.1 

Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU, 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego na podstawie umowy nr RPSW.08.05.01-26-0011/20 

 

1. Zamawiający: 

Fundacja Centrum Europy Lokalnej 
ul. Krakowska 8/0 lok. 105 
25-029 Kielce 
NIP: 9591897178 
 
2.  Przedmiot zamówienia: 
 

Adaptacja sali na pracownię ekonomiczną w budynku Zespołu Szkół nr 1 im. ks. Stanisława 

Konarskiego w Jędrzejowie, ul. Przypkowskiego 49, 28-300 Jędrzejów do potrzeb uczniów szkoły 

 

2.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

 

Adaptacja sali na pracownię ekonomiczną 

1. malowanie sufitów farbą lateksową (2-krotnie) ok. 80m2 (koszt 
malowania oraz koszt farby lateksowej białej około 30l plus materiałów 
pomocniczych np. folie malarskie, taśmy itp.) 

2. malowanie ścian (lamperia) farbą lateksową (2-krotnie) ok. 90m2 (koszt 
malowania oraz koszt farby lateksowej kolor około 40l plus materiałów 
pomocniczych np. folie malarskie, taśmy itp.) 

3. malowanie ścian farbą alkidową lub lakierem dekoracyjnym bezbarwnym 
(2-krotnie) ok. 150m2 (koszt malowania oraz koszt farby lub lakieru 
około 15l plus materiałów pomocniczych np. folie malarskie, taśmy itp.) 

4. malowanie okien (3 otwory po 2szt.=6szt) (koszt malowania oraz koszt 
farby do okien około 10l plus materiałów pomocniczych np. folie 
malarskie, taśmy itp.) 

5. wymiana okablowania i położenie okablowania do laptopów – zakup i 
montaż w listwach montażowych: 

• przewód YDYP 3x2,5 750V do 100mb, 

• złącze bezgwintowe 273/4 i 273/3,  

• wyłącznik różnicowy P-312 B16A (3 szt.)  

http://www.fundacja-cel.pl/
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• rozdzielnica naścienna nedbox rx 1 x 12 

• kołki rozporowe do wbijania, 

• gniazda 2x2P+Z 16szt,  

• listwa elektroinstalacyjna 35x18 około 35mb,  

• listwa osprzęt wykończeniowy 35/18- 3szt.  

6. zakup i montaż 3 rolet o wymiarach: 

• 2400cmx2350 - 1 szt 

• 2470x2350 - 2 szt  
Rolety wewnętrzne, materiałowe. Materiał eden o gęstym splocie tkaniny, 
zaciemniający w 75% .Montaż rolet do ściany nad oknem. System rolet na 
wałku odkrytym. Roleta uruchamiana za pomocą łańcuszka. Gwarancja 2 lata. 

 
2.2. Wszystkie prace mają być wykonane z materiałów zapewnionych przez Wykonawcę. 
Wykonawca zobowiązany jest do doprowadzenia pomieszczeń do stanu umożliwiającego 
uruchomienie pracy w szkole . 
2.3. Wszystkie prace służące przystosowaniu pomieszczeń przeprowadzone zostaną zgodnie  
z obowiązującymi przepisami i normami, przepisami techniczno-budowlanymi oraz przepisami bhp, 
SANEPID, p.poż., 
2.4. Zamawiający udostępni Wykonawcy salę w której ma się odbyć adaptacja, celem 
oszacowania wartości zamówienia w terminie dogodnym zarówno dla Zamawiającego jak i 
Wykonawcy. 

 
3. Termin realizacji zamówienia: 

           Termin realizacji : 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. 
 
4. Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu:  

 
Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą posiadać niezbędną wiedzę  
i doświadczenie do wykonania zamówienia, w szczególności muszą: 

• posiadać zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie robót remontowo- 
budowlanych – na potwierdzenie należy złożyć wyciąg z odpowiedniego rejestru (np. CEIDG, KRS, 
statut itp.); 

•  dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – na 
potwierdzenie należy złoży oświadczenie zgodnie z załącznikiem 2 do niniejszego rozeznania, 

• posiadać doświadczenie w realizacjach usług remontowo-budowlanych  
i przystosowawczych o wartości min. 10 000,00 zł (min. 2 usługi) - w okresie ostatnich trzech lat 
przed upływem terminu składania ofert, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w 
tym okresie) – na potwierdzenie należy złoży oświadczenie zgodnie z załącznikiem 2 do 
niniejszego rozeznania. 
 
 
5. Kryteria wyboru ofert: 
Kryterium wyboru oferty:  
a. 100% - cena brutto. 
Ocena tego kryterium zostanie obliczona wg następującego wzoru: 
 
   cena brutto najtańszej oferty 
----------------------------------------    x 100 % 
       cena brutto badanej oferty 
 

http://www.fundacja-cel.pl/
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6. Sposób przygotowania oferty: 
6.1 Oferta powinna być sporządzona czytelnie w języku polskim, 
6.2 Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym (załącznik nr 1) wraz z 
oświadczeniem o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2). 
 
7. Miejsce i termin złożenia oferty: 

    Oferty można składać do dn. 24.06.2021 r. do godz. 10.00 w następujący sposób: 
a) drogą elektroniczną (skan wymaganych dokumentów) na adres e-mail:  
biuro@fundacja-cel.pl 
b) drogą pocztową/osobiście na adres: Fundacja Centrum Europy Lokalnej ul. Krakowska 
8/10 lok. 105, 25-029 Kielce 
 
8. Osoba do kontaktu w przedmiotowej sprawie: 
8.1 Osobą odpowiedzialną za realizację Rozeznania rynku jest Monika Strus-Bilska,  
tel. 41 230-23-10 
8.2 Pytania dotyczące niniejszego Rozeznania rynku Wykonawcy zobowiązani są kierować 
wyłącznie w formie pisemnej na adres e-mail: biuro@fundacja-cel.pl 
8.3 Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje, pytania itp. 
Zamawiający i Wykonawca zobowiązują się przekazywać pisemnie. 

 

9. Postanowienia końcowe: 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 
a). odwołania niniejszego rozeznania rynku, unieważnienia go w całości lub w części  
        w każdym czasie, 
b).  zamknięcia rozeznania rynku bez dokonania wyboru oferty, 
c).   zmiany terminów wyznaczonych w niniejszym rozeznaniu, 
d).  żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od wykonawców dotyczących złożonej oferty 
e).   wyłącznej interpretacji zapisów rozeznania; 
f). z rozeznania rynku wyklucza się Wykonawców, którzy nierzetelnie wywiązali się  
       z jakiejkolwiek wcześniej zawartej umowy z Fundacją Centrum Europy Lokalnej. 
 

10. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem ofertowym - 

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 informuję, że:  

▪ administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Centrum Europy Lokalnej, ul. 

Krakowska 8/10 lok. 105, 25-029 Kielce; 

▪ kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Fundacji Centrum Europy Lokalnej 

jest możliwy poprzez e-mail: iod@fundacja-cel.pl, telefon 41 230-23-10; 

▪ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z rozeznania rynku nr 1/2021/75 z dnia 16.06.2021 r. prowadzonym w ramach 

zasady konkurencyjności; 

▪ odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania prowadzonego w ramach rozeznania rynku w oparciu o 

obowiązujące przepisy prawa; 

http://www.fundacja-cel.pl/
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▪ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia 

postępowania prowadzonego w ramach rozeznania rynku,  a jeżeli czas trwania umowy 

przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

▪ obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym związanym z udziałem w procedurze udzielenia 

zamówienia w ramach rozeznania rynku; konsekwencją niepodania określonych danych jest 

brak możliwości przyjęcia oferty przez Zamawiającego;  

▪ Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego 

pełniący rolę Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata  2014-2020, mającego siedzibę przy Al. IX Wieków 

Kielc 3, 25-516 Kielce w trakcie realizacji projektu „Szkoły w Jędrzejowie kształcą zawodowo” 

jak i po jego zakończeniu; 

▪ w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

▪ posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych * 
*Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 

postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie 

niezgodnym z przepisami prawa oraz nie może naruszać integralności protokołu 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 ** 
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w 

odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony 

prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na 

ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO; 

▪ nie przysługuje Pani/Panu: 

− 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 Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO.  

    
 

11. Załączniki: 

Następujące załączniki stanowią integralną część postępowania:  

Załącznik 1 – Formularz ofertowy 

Załącznik 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik 3 – Wzór umowy 
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