
 

 

 

Katowice, 25.07.2019r. 
 
OA/MK/2019/07/12        
 
 
 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
dotyczące wykonania modernizacji sali konferencyjnej w wieży B, XIV piętro,  

pokój 64, 65 
 
 

I. Informacje o Zamawiającym: 

WĘGLOKOKS S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice, 
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy, pod numerem 
KRS 0000095342, NIP: 634-00-17-095, kapitał zakładowy: 558 818 830,00 zł wpłacony 
w całości. 
 
 
II. Opis przedmiotu zamówienia: 

Wykonanie modernizacji sali konferencyjnej – wieża B, XIV piętro, pokój 64, 65 wg jednego  
z dwóch wariantów stanowiących załącznik do niniejszego zapytania ofertowego: 

1. Wariant I – zabudowa ścianki 
2. Wariant II – likwidacja ścianki 

 
 
III. Termin wykonania prac: 21 dni od daty podpisania protokołu przekazania terenu. 
 
 
IV. Wymagania formalne: 
 

1. Wykonawca przed sporządzeniem oferty może dokonać oględzin pomieszczenia po 
uprzednim uzgodnieniu terminu z osobami wskazanymi w punkcie IX.  

2. Wykonanie przedmiotu zamówienia będzie uzgodnione z Zamawiającym oraz              
z zarządcą technicznym nieruchomości. Prace będą wykonywane  po godzinie 15.00 
w dni robocze oraz mogą być przeprowadzane w weekendy. 

3. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy: 
a. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem 

technicznym i specjalistami z poszczególnych zakresów realizowanej usługi, 
b. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia (wymagane oświadczenie), 



 

 

 

c. Nie podlegają wykluczaniu z postępowania o udzielenie zamówienia 
(wymagane oświadczenie). 

4. W celu realizacji przedmiotowych prac z Wykonawcą obligatoryjnie zostanie podpisana 
umowa. 

5. Termin płatności: 14 dni roboczych od daty wystawienia faktury. Wykonawca 
uprawniony jest do wystawienia faktury VAT po podpisaniu przez strony protokołu 
odbioru prac. 
 

V. Kompozycja oferty. 
 
Oferta w formie elektronicznej (osobny plik) powinna zawierać następujące elementy: 

1. Dane Oferenta (pełna nazwa, adres siedziby, REGON, NIP, nr wpisu do KRS lub 
CEiDG) 

2. Cenę wyrażoną w złotych polskich netto osobno dla dwóch wariantów zakresu prac 
wg zestawień stanowiących załącznik do niniejszego zapytania. Wymaga się, aby cena 
zawierała wszystkie koszty i elementy związane z realizacją przedmiotu zamówienia. 

 
 
VI. Kryteria oceny ofert: 

 
L. p. Kryterium Waga 

1. Cena 100,00% 
 
 

VII. Termin związania z ofertą 

Oferty złożone przez Oferentów powinny być wiążące do 30.09.2019r. 
 
 
VIII. Miejsce oraz termin składania ofert. 
 

1. Oferta winna zostać przesłana do dnia 02.08.2019r. do godz. 12.00 na adresy e-mail: 
t.czoik@weglokoks.com.pl oraz m.kaliszan@weglokoks.com.pl 

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania bez wyboru oferty 

lub odstąpienia od realizacji projektu po wyborze oferty, a przed podpisaniem umowy. 
5. Oferentom nie przysługują żadne roszczenia z tytułu złożenia oferty. 
6. Wybór Wykonawcy nie będzie odbywał się w oparciu o przepisy „Prawo zamówień 

publicznych”. 
 
 
 
 
 



 

 

 

IX. Informacje dodatkowe. 
 

1. Osobami upoważnionymi do kontaktów z Oferentami są: 
 Tomasz Czoik – tel. 32 207 27 44 
 Mateusz Kaliszan – tel. 32 207 33 16 

 
Załączniki: 

1) Zakres prac, wariant I – zabudowa ścianki 
2) Zakres prac, wariant II – likwidacja ścianki   



 

 

 

Wariant I - zabudowa ścianki (kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym) 

     
L.p. Rodzaj usługi m2/szt. Cena jednostkowa zł 

netto Suma zł netto 

1 Zerwanie starej wykładziny 66,12     

2 Przygotowanie podłoża, wykonanie wylewki 
samopoziomującej 66,12     

3 Materiały podłoża (grunt, klej) 66,12     
4 Montaż wykładziny 66,12     
5 Wykonanie cokołów z listew przypodłogowych 31,00     
6 Obiektowa wykładzina dywanowa GOBI* 81,00     
7 Mycie stelaża sufitowego 66,12     
8 Wymiana płyt sufitowych 67,00     
9 Malowanie ścian w pokoju 147,09     

10 Zabezpieczenie podłóg pokoju i korytarza do 
wind 73,00     

11 Zabudowa ścianki wraz z wnękami płytą G-K na 
profilach 7,76     

12 Gładź gipsowa ściany G-K 3,14     
13 Przeróbka sufitu podwieszanego 2,01     
14 Tapetowanie ściany 26,00     
15 Malowanie ściany 26,00     

16 Malowanie dwukrotne farbą olejną drzwi 
szachtu 4,00     

17 Wymiana parapetów wew. i podokienników 1,00     
18 Transport materiałów 1,00     
19 Utylizacja 1,00     
  RAZEM       

 
  



 

 

 

Wariant II - likwidacja ścianki (kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym) 

     
L.p. Rodzaj usługi m2/szt. Cena jednostkowa zł 

netto Suma zł netto 

1 Zerwanie starej wykładziny 66,12     

2 Przygotowanie podłoża, wykonanie wylewki 
samopoziomującej 66,12     

3 Materiały podłoża (grunt, klej) 66,12     
4 Montaż wykładziny 66,12     
5 Wykonanie cokołów z listew przypodłogowych 31,00     
6 Obiektowa wykładzina dywanowa GOBI* 81,00     
7 Mycie stelaża sufitowego 66,12     
8 Wymiana płyt sufitowych 67,00     
9 Malowanie ścian w pokoju 147,09     

10 Zabezpieczenie podłóg pokoju i korytarza do 
wind 73,00     

11 Demontaż i likwidacja ścianki 15,52     
12 Uzupełnienie tynków po zburzonej ściance 3,05     
13 Uzupełnienie sufitu podwieszanego 5,02     

14 Gładź gipsowa ściany betonowej po 
zdemontowaniu ścianki z G-K 15,52     

15 Tapetowanie ściany 26,00     

16 Malowanie dwukrotne farbą olejną drzwi 
szachtu 4,00     

17 Wymiana parapetów i podokienników 1,00     
18 Transport materiałów 1,00     
19 Utylizacja 1,00     
  RAZEM       

 
 
* lub odpowiednik o porównywalnych parametrach dostępny w szerokiej gamie kolorystycznej i wzornictwie. 


