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Postępowanie nr: 1/SK/rr/6.4.2/2019, z dnia 09.08.2019 

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

J&C GROUP Karolina Chadzypanagiotis-Jurkiewicz 

Pl. Kaszubski 8,  pok. 201, 81-350 Gdynia 

NIP 586 205 77 91 

 

ROZEZNANIE RYNKU 

 

J&C GROUP Karolina Chadzypanagiotis-Jurkiewicz realizująca projekt współfinansowany ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Wielkopolskiego Na Lata 2014-2020, Działanie: Działanie 6.4. Wsparcie aktywności zawodowej osób 

wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, Poddziałanie 6.4.2 Wsparcie aktywności 

zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi w ramach ZIT dla MOF 

Poznania, pn. „Słoneczna Kraina" - szansą na powrót do pracy rodziców dzieci w wieku do 3 lat”, zaprasza do 

złożenia oferty na realizację następującego zadania: 

Instalacja wentylacji lokalu znajdującego się przy ul. Stare Żegrze 14/65, 61-249 Poznań - zakup materiałów 

i sprzętu do wykonania wentylacji mechanicznej, w tym zakup centrali wentylacyjnej. 

 

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest Instalacja wentylacji lokalu znajdującego się przy ul. Stare Żegrze 14/65, 61-249 

Poznań - zakup materiałów i sprzętu do wykonania wentylacji mechanicznej, w tym zakup centrali 

wentylacyjnej. Celem prac będzie dostosowanie lokalu do potrzeb pracy z małymi dziećmi zgodnie ze 

standardami zapisanymi w odpowiednich przepisach prawnych (m. in. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, 

w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy. Dz.U. 2014 poz. 925 oraz Ustawa z dnia 4 lutego 2011 

r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Dz.U. 2011 nr 45 poz. 235). Wentylację lokalu planuje się jako 

kanałową mechaniczną wentylację nawiewno-wywiewną opartą o istniejącą czerpnię ścienną zlokalizowaną 

na północnej ścianie budynku na wysokości ponad 2,0 m nad poziomem terenu z dala od miejsc parkingowych 

i innych źródeł zanieczyszczeń z jednoczesnym zwiększeniem przyjętego strumienia powietrza zewnętrznego 

na osobę.  

Zamówienie obejmuje: montaż instalacji wentylacji mechanicznej, zakup materiałów i sprzętu do wykonania 

instalacji wentylacji mechanicznej w tym zakup centrali wentylacyjnej, uruchomienie układu wentylacji oraz 

jego regulacja, dokonanie pomiarów oraz protokołów z pomiarów. 

Zapotrzebowanie na powietrzne wentylacyjne w salach zabaw wynosi minimum 15 m3/h na dziecko i 

minimum 20 m3/h na osobę dorosłą. Planuje się – 25 dzieci i 3 osoby dorosłe w każdej sali. 

W pomieszczeniach musi być zapewniona temperatura co najmniej 20°C. 

 

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) 

45000000-7 Roboty budowlane 

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 

45331200-8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

45331210-1 Instalowanie wentylacji 
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II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA 

Zamówienie poniżej 50 tys. PLN netto udzielone jest zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności 

wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 i dotyczy rozeznania rynku. Niniejsze rozeznanie 

rynku nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych i jest dostępne na stronie internetowej 

Zamawiającego www.jcgroup.pl Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego postępowania jest 

współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalny 

Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020. 

III. INFORMACJE DODATKOWE  
1. Zamawiający poszukuje 1 Wykonawcy. 

2. Termin realizacji zamówienia: październik.2019 r., termin może ulec wydłużeniu i będzie uzgadniany z 

Inwestorem. Ewentualne opóźnienia wynikłe z przyczyn niezależnych od Wykonawcy a leżących po stronie 

Inwestora, będą podstawą do wydłużenia terminu wykonania przedmiotu zamówienia o czas wstrzymania 

prac montażowych. 

3. Miejsce realizacji zamówienia: ul. Stare Żegrze 14/65, 61-249 Poznań. 

4. Wymagania wobec składającego ofertę:  

- Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek ich posiadania; 

- Dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 

- Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia we wskazanym 

terminie. 

5. Informacje dotyczące lokalu: 

Lokal żłobka zlokalizowany jest w parterze budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami. Budynek 

zlokalizowany jest na os. Stare Żegrze 14. W parterze budynku znajdują się 4 lokale użytkowe wraz z 

głównym wejściem i klatką schodową prowadzącą na wyższe kondygnacje. Przedmiotowy lokal znajduje się 

od strony południowej budynku. Lokal posiada dwa oddzielne wejścia bezpośrednio z zewnętrz budynku. 

Teren oraz budynek nie znajduje się w strefie konserwatorskiej. 

 

Zewnętrzne ściany żłobka (od strony południowo-zachodniej i południowo-wschodniej) są zaprojektowane 

i wykonane jako przeszklone/przezierne ściany kurtynowe bez okien otwieranych. Ze względu na lokalizację 

lokalu, okna lokalu planuje się bez zmian tzn. jako witryny nieotwieralne, dodatkowo zakłada się, że nie 

będą one przeznaczone do wentylacji pomieszczeń, a wentylację lokalu planuje się jako kanałową 

mechaniczną wentylację nawiewno-wywiewną. 

 

Budynek posiada 9 kondygnacji nadziemnych i jedną podziemną. W parterze budynku zlokalizowane są 4 

lokale usługowe. Kondygnację podziemną zajmuje parking wielostanowiskowy dla użytkowników budynku. 

Kondygnacje od I-VIII stanowią lokale mieszkalne. 

 

Ściany i strony żelbetowe w konstrukcji monolitycznej. Ściany zewnętrzne dwuwarstwowe, konstrukcja 

żelbetowa lub bloczki silikatowe z ociepleniem styropianem. 

Przedmiotowy lokal zlokalizowany jest od strony południowej. Regularny kształt lokalu na planie prostokąta. 

Przeznaczenie wynikające z pierwotnego projektu to świetlica. Lokal posiada dwie ściany zewnętrzne 

wykonane jako ściany fasadowe, kurtynowe, przeszklone bez elementów otwieranych, z dwoma 

oddzielnymi wejściami. Ściany wewnętrzne wydzielające lokal wykonane z żelbetu. Dodatkową konstrukcję 

stanowią słupy żelbetowe wolno stojące. Pod stropem biegną żelbetowe podciągi. W północnym narożniku 
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lokalu zlokalizowane jest zaplecze sanitarne wydzielone ściankami działowymi w technologii GK. Zgodnie z 

pierwotnym projektem, wszystkie lokale w parterze budynku stanowią jedną strefę pożarową o kategorii 

zagrożenia ludzi ZL III. Sąsiedni lokal po przebudowie na przedszkole zmienił kategorię na ZL II. 

 

Lokal żłobka ma być miejscem pobytu dziennego dla maksymalnie 50 dzieci w wieku od 20 tygodnia do 3 

lat. Placówka wyposażona będzie w dwie sale zabaw. W żłobku projektuje się kuchnię dostosowaną do 

podgrzewania jedzenia. Nie przewiduje się gotowania potraw od postaw. 

 

Rzut architektoniczny pomieszczeń wraz z zestawieniem powierzchni stanowi załącznik nr 2 do niniejszego 

rozeznania rynku. 

 
6. Oferta cenowa powinna być przekazana mailowo na adres: kjurkiewicz@jcgroup.pl, zgodnie  

z załącznikiem nr 1 do niniejszego rozeznania rynku, nie później niż do godziny 23:59, dnia 29 sierpnia 2019. 

mailto:kjurkiewicz@jcgroup.pl
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Załącznik nr 1 do rozeznania rynku nr: 1/SK/rr/6.4.2/2019 
 
Nazwa Oferenta: ….................................................................................................................................. 

Siedziba: ……..………………………………………………………………………………………………………………………………….…. 

Adres do korespondencji:......................................................................................................................... 

NIP: ……………………………………… REGON: ………………………………………  KRS: …………………………………………… 

Adres e-mail: ....................................................... Telefon: ........................................................ 

 

W odpowiedzi na zapytanie otrzymane od J&C GROUP Karolina Chadzypanagiotis-Jurkiewicz 

składam ofertę na zakup materiałów i sprzętu do wykonania wentylacji mechanicznej, w tym zakup centrali 

wentylacyjnej. 

 

Opis przedmiotu zamówienia Kwota netto Kwota brutto 
Stawka 

VAT 

Instalacja wentylacji lokalu znajdującego się 

przy ul. Stare Żegrze 14/65, 61-249 Poznań - 

zakup materiałów i sprzętu do wykonania 

wentylacji mechanicznej, w tym zakup centrali 

wentylacyjnej. 

   

 
 

 

 

 

 

OŚWIADCZAM/Y, ŻE: 

– zobowiązuję/-emy się do zawarcia umowy z Zamawiającym według wzoru przedłożonego przez 

Zamawiającego, w miejscu i czasie wskazanym przez Zamawiającego; 

– posiadam/y uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek ich posiadania; 

– dysponuje/my odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 

– znajduje/my się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia we wskazanym 

terminie. 

– wyrażam/y zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z niniejszym postępowaniem 

w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla jego należytego zrealizowania (m.in. zamieszczenia tych 

danych i ich upublicznienia w protokole wyboru). 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w ramach w/w projektu, oświadczam, że Wykonawca, 

którego reprezentuję: 

nie jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, przy przyjęciu, iż przez powiązania kapitałowe 
lub osobowe rozumie się wzajemnie 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:  

 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;  

 posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;  

 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;  
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 pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 

pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku 

przysposobienia opieki lub kurateli. 

 

 

 

         …….............................................................. 
 Data, podpis i pieczątka Oferenta 
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Załącznik nr 2 do rozeznania rynku nr: 1/SK/rr/6.4.2/2019 
 

 

 

 

 

Zestawienie powierzchni:  

Lp Nazwa pomieszczenia Powierzchnia 

1 Korytarz 19,88 m2 

2 Zmywalnia 3,73 m2 

3 Kuchnia 5,05 m2 

4 WC ogólne 3,57 m2 

5 Pomieszczenie porządkowe 1,22 m2 

6 Pokój socjalny 4,47 m2 

7 Szatnia dzieci 13,53 m2 

8 Sala zabaw 1 65,90 m2 

9 Sala zabaw 2 65,80 m2 

10 Pomieszczenie higieniczno-sanitarne 13,40 m2 

 196,55 m2 
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Załącznik nr 2 do rozeznania rynku nr: 1/SK/rr/6.4.2/2019 
 
 


