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 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 

         Postępowanie dotyczy zamówienia o wartości poniżej kwoty 30.000 euro netto. 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Świętokrzyska 11 zaprasza 
do składania ofert na:  
 
DOSTAWA ORAZ WYMIANA ARMATURY SANITARNEJ NA ARMATURĘ PRESTO  
W SZATNIACH ORAZ ŁAZIENKACH W OBRĘBIE KAS W BUDYNKU PŁYWALNI 
RAWSZCZYZNA. 
 
 Określenie przedmiotu zamówienia: 
1.  Demontaż starych zaworów i wylewek prysznicowych. Wykucie nowych  
               prawidłowych otworów pod zawory, zabezpieczenie otworów folią izolacyjną w  

płynie, wymiana połączeń zasilających baterie na nowe połączenia, ponowny montaż 
armatury i klejenie glazury wokół zaworów wraz z fugowaniem oraz regulacja czasowo-
wypływowa. 

2. Demontaż starych mieszaczy oraz montaż nowych mieszaczy termostatycznych  
wraz z przeróbką instalacji (1 mieszacz na 5 zaworów). Wykucie glazury w celu przeróbki 
instalacji, ponowny montaż i klejenie glazury. 

3. Demontaż starych i ponowny montaż nowych baterii umywalkowych (wraz z  
montażem zaworków odcinających).  

4. Wymiana zaworów pisuarowych (wykucie glazury w celu przeróbki instalacji,  
ponowny montaż i klejenie glazury. 

5. Płytki (glazurę) dostarcza Wykonawca. 
6. Ilość armatury do demontażu jest taka sama jak ilość armatury PRESTO do montażu  

(jedynie mieszaczy do demontażu jest 2 razy mniej).  

Uwagi: 
1. Po wymianie armatury należy uzupełnić fugę oraz wymienić silikony na całych  

ścianach i posadzkach  w obrębie prysznicy. 
2.  Przed przystąpieniem do przetargu konieczna jest wizja lokalna na obiekcie Pływalni 

Rawszczyzna. 

             Wykaz armatury PRESTO do montażu 

1. Bateria natryskowa czasowa 50B  chrom podtynkowa b/mieszacz. nr katalogowy 
38222 – 50 sztuk, plus po 2 półśrubunki z uszczelnieniem płaskim do każdego 
zaworu nr 03.SA.PS 

2. Głowica natrysku stała chrom nr katalogowy 29110 – 52 sztuki; 

3. Mieszacz termostatyczny SFR III GZ ¾” (3 BAR=50L/MIN) minimum 5L/MIN. nr 
katalogowy 29003 – 10 sztuk; 

4. Bateria umywalkowa czasowa z/mieszacz. 3000 chrom stojąca z zaworami 
odcinającymi w komplecie nr katalogowy 68034 – 19 sztuk; 

5. Bateria umywalkowa z dźwignią PRESTO 7000 z zaworami odcinającymi w 
komplecie nr 68324 – 3 sztuki; 

6. Bateria natryskowa PRESTO MIXER ALPA nr 35941 -2 sztuki  



      plus półśrubunek z uszczelnieniem płaskim nr 03.SA.PS – 2 sztuki  

      plus skrzynka ze stali nierdzewnej 140x140x80mm nr 30900.3 – 2 sztuki 

7. Zawór pisuarowy podtynkowy PRESTO z rozetą ochronną chrom 130 mm i 
przymiarem montażowym nr 15233 – 6 sztuk 

      plus akcesoria dodatkowe: półśrubunek z kontrą nr 03.SA.PS nr 50954 – 6 szt

  

Tryb postępowania: art.4 ust.8 Ustawy Prawo zamówień publicznych, oraz Zarządzenie Nr 

I/9/2016 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 

27 kwietnia 2016r., jako zamówienie publiczne o wartości mniejszej niż wyrażona w zł 

równowartość 30.000 euro netto. /§1 ust.4 pkt.1/ 

Kryteria oceny ofert: 
 Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie się kierował kryterium cenowym. Cena 
oferty powinna zawierać koszt dostawy i montażu. 
 

Wymagania dotyczące kryteriów: 

1.Posiadanie uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 
2.Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
Zamówienia. 
 
Oferta winna zawierać następujące dokumenty i oświadczenia: 

 1.Oświadczenie potwierdzające aktualne prowadzenie działalności gospodarczej z podaniem 
pełnej nazwy, adresu, numeru REGON, NIP, zakładu głównego Oferenta. 
2. Oświadczenie stwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz 

składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne lub że uzyskał zgodę na zwolnienie, 

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności. 

3. Cenę brutto zgodnie z Formularzem Ofertowym – załącznik nr 1. 

 
Oferty obejmujące całość zamówienia należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: 

 DOSTAWA ORAZ WYMIANA ARMATURY SANITARNEJ NA ARMATURĘ PRESTO  
W SZATNIACH ORAZ ŁAZIENKACH W OBRĘBIE KAS W BUDYNKU PŁYWALNI 

RAWSZCZYZNA. 

z podaniem nazwy, adresu, telefonu i numeru NIP, REGON oferenta w terminie: 

do dnia 19.06.2020r. do godz.9.00 

w sekretariacie MOSiR w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Świętokrzyska 11 pok. nr 2.22 

Wartość zamówienia objętego niniejszym zamówieniem nie może przekroczyć kwoty 

30.000 euro netto. 



Oferowana cena za wykonanie usługi podlega negocjacjom !!! 

 

Zamawiający prowadzi negocjacje ustne tylko z Oferentami obecnymi w dniu otwarcia ofert  

w siedzibie Zamawiającego. Pozostałe oferty rozpatrywane są zgodnie z wartościami podanymi  

w ofercie jako cena oferty. Innych form negocjacji Zamawiający nie przewiduje. 

 

Otwarcie ofert i negocjacje z Oferentami mające na celu wybór najkorzystniejszej oferty odbędą się  

w dniu 19.06.2020r. godz. 9.15 

w siedzibie MOSiR w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Świętokrzyska 11 pok. nr 2.40 

Szczegółowych informacji udziela: Kierownik Pływalni Krzysztof Przygoda  – tel. 607-114-010 

 


