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ZAPYTANIE OFERTOWE 
z dnia 5 września 2012r. 

 
 Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie – projekt 

„Przedsiębiorcza Uczelnia”, ogłasza postępowanie w formie zapytania ofertowego na:  
„ Modernizacja infrastruktury dla potrzeb osób niepełnosprawnych”  

„Dla/przystosowań dla osób niepełnosprawnych” (Słownik uzupełniający CPV: EA12-8)  
 

Termin składania ofert upływa 19.09.2012r. o godzinie 16:00.  
Oferty należy wysyłać na adres e-mail: przedsiebiorczauczelnia@wsptwp.eu lub złożyć 
w postaci dokumentu na nośniku papierowym w Biurze projektu przy ul. Opaczewskiej 42 m. 3 
w Warszawie. 
 
 
Specyfikacja zamówienia  
Zamawiający  
Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie, ul. Pandy 13,  
02-202 Warszawa  
Forma postępowania  
Zapytanie ofertowe  
 
 
 
 

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 
 
 Przedmiotem zamówienia jest:  

a) Zagospodarowanie terenu poprzez urządzenie miejsc postojowych dla samochodów 
z których korzystają osoby niepełnosprawne. Miejsca postojowe dla samochodów, 
z których korzystają wyłącznie osoby niepełnosprawne, mogą być usytuowane 
w odległości nie mniejszej niż 5 m od okien budynku mieszkalnego wielorodzinnego 
i zamieszkania zbiorowego oraz zbliżone bez żadnych ograniczeń do innych budynków. 
Miejsca te wymagają odpowiedniego oznakowania. Szerokość stanowiska powinna 
wynosić co najmniej 3,6 m i długość 5 m, a w przypadku usytuowania wzdłuż jezdni - 
długość co najmniej 6 m i szerokość co najmniej 3,6 m,  z możliwością jej ograniczenia do 
2,3 m w przypadku zapewnienia możliwości korzystania z przylegającego dojścia lub 
ciągu pieszo-jezdnego.  
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Zdjęcie elewacji frontowej budynku: 

 
 
 

b) W  budynku w kondygnacji piwnic jest usytuowane pomieszczenie sanitarne 
przystosowane dla osób niepełnosprawnych. W trakcie robót remontowych wymaga 
wymiany urządzeń wspomagających, umożliwiających korzystanie z pomieszczeń  
zgodnie z przeznaczeniem. (uzupełnienia uchwytów w rejonie umywalki.) 

 

w budynku Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Wałbrzychu przy ul. Matejki 6. 

Oferty będą przyjmowane drogą elektroniczną do dnia 19.09.2012r. do godziny 16:00 na adres: 
przedsiebiorczauczelnia@wsptwp.eu lub w wersji dokumentu w formie papierowej w siedzibie 
Biura Projektu przy ul. Opaczewskiej 42 m. 3 w Warszawie.  

 
2. Oferta powinna zostać złożona wg wzoru (zał. nr 1) wraz z kosztorysem.  

 
3.  Zasady udzielenia zamówienia  

 
Zamawiający wybierze Wykonawcę na podstawie ofert złożonych w niniejszym postępowaniu, 
który zobowiąże się wykonać zamówienie w terminie do 30 listopada 2012r. 
.  

4. Kryteria wyboru oferty  
 
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował podaną ceną netto oraz 
terminem wykonania zlecenia. 
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5. Niezbędne załączniki  
 

W załączeniu do oferty należy złożyć:  
 kserokopię wpisu do ewidencji działalności gospodarczej / KRS (wpis wydany nie 

wcześniej niż 12 miesięcy przed złożeniem oferty)  

 bilans, rachunek zysków i strat w przypadku spółek handlowych za 2011 rok  

 oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.  

 informacja o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego  

 polisa lub inny dokument poświadczający, iż Oferent jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej  

 wykaz ewentualnych podwykonawców, co do których Oferent bierze odpowiedzialność 
za ich prace  

 zaświadczenie z Urzędu Skarbowego, iż Oferent nie zalega z płaceniem podatku 
(wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed złożeniem oferty)  

 
Spośród złożonych ofert, które zostaną ocenione z zastosowaniem ww. wzoru, zamawiający 
wybierze ofertę najkorzystniejszą  
 
       6. Inne informacje  
 
a.  Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie bez podawania przyczyny.  

b. Zamawiający dopuszcza możliwość uszczegółowienia oferty w zakresie informacji 
dodatkowych przygotowanych na wniosek Zamawiającego.  

d. Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy Prawo Zamówień Publicznych.  
 

7. Kontakt: 
 

Biuro Projektu „Przedsiębiorcza Uczelnia”  
Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie  
tel. 22 822 10 58  

e-mail: przedsiebiorczauczelnia@wsptwp.eu 
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Zał. 1  

 
O F E R T A  
 
 

 
Ja/My niżej podpisani...........................................................................................................................  
 
Firma z siedzibą :...................................................................................................................................  
zgodnie z zapytaniem ofertowym z dnia ………….. składam/y niniejszą ofertę na  
-„Roboty remontowe i renowacyjne” (Słownik główny CPV: 45453000-1)  
-„Dla/przystosowań dla osób niepełnosprawnych” (Słownik uzupełniający CPV: EA12-8) 
 
 
Cena ………………… zł brutto 
 
 
  
........................................................  
miejscowość i data       
 

…………………………………………….  
Pieczęć i podpis Wykonawcy lub osoby  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy 
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 Załącznik nr 2  
 
 
 
OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH  
 
 
 
 
 

Ja, niżej podpisany(a),……………………………………………………. oświadczam, że nie jestem/Wykonawca nie 

jesti  powiązany/a osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub 

kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi 

do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu 

Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i 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;  

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika;  

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa 

w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka) i/ lub 

pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.  

 

 

............................................................ ............................................................  

Miejsce i data Pieczęć i podpis osoby upoważnionej 

 

 

                                                           
i
 Niepotrzebne skreślić lub usunąć 


