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POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
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\Ą/ie czka, dnia 1l.a3,2a22l.

Rozeznanie cenoWe lynku

Powiatowe centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce, p anue udz e en]e Zarnow enla
na pełnlenre W roku 2022 funkcj jnspektora nad pracarni W ramach lkWdac] bar]er
architektonicznych dofinansoWanymi ze Środkól,V PaństWoWego Fundu5zU Rehabi tacji
osób N epełnosprawnych na rzecz osób n epełnospra\łnych, zamieszkujących na terenie
poW atu Wielickiego,
W celu Wyboru WłaŚc Wej procedury postępowaI a niezbędne Jest osżacowan e WartoŚci
zamówienia,

Mając na uwadże Państwa doŚWiadcżenie/ żWTacarn s]ę ż uprze]rną prośbą o przesłan]e
nformacji dotyczących sżacunkowej WartoŚc ZamÓW enia,

I. Przedmiot zamóWien ia:

1) Prżeprowadżen e z Wyżnaczonym praco\łn k em Zarnaw alącego Wiżji okd nych
W mlejscu Zamieszkania osób niepelnospraWnych, W celu okreŚlenLa rżecży\4/ sLych
potrżeb W żakres]e likwidacj barer architektonicżnych, oceny techn cznej moź iwoŚc
i potrzeb Wykońan a Wn]oskoWanych robót budoWlanych, udż ał W sporżądzan r.]

p.otokołóW opisu]ących stan istniejący d a sżacL]nkowej czby , 48 Wn]oskóW (ilość
WnioskÓW może ulec zm anie);

1a) Sprawdzanje praW dłowośc| przy]ętych rozv\/ ązdń projektowych rnających na ce rr

usuniec e bar er archltekton cznych,

1b) okreŚlen e zakresu rzeczowego robót budoW]anych, które żoslały zakwa fikowane
do realiżac.ji W ramach lkW dacj barier architekton cZnych,

2) SprdWdZan]e iWeryfkacja pod WZ9ędem rżeczor^Jym rachUnkowym kosztorysÓW
ofertowych dla szacunkowej liczby 11 (i ośc kosztorysÓW może Ulec zm an e)
i powykonawczych dla szacLlnkowej liczby 6 (i ośc kosztorysÓW może L]lec zrn an e)
dotycżących roból btrdowlanych Wykonywanych W ramach lkWidacji barier
archilektonicznychl W uzasadnionych Wypadkach k lkukrotne spraWdżanie koszLorysu
U jedne9o WnioskodaWcy,

3) L]czestniczenie W doraźnych konsu tacjach, W odb orach częściowych, szacowanych na
7 WnjoskÓW, (]lość Wn]oskóW może Ulec żmian e],

4) L]cżestniczenie W końcowych odbiorach robót bUdoW anych rnontażowych W mie]scu
rea]iżacji zadania/ szacowanych na zreal żo\Ą/ane 33 Wn osk { ość Wn oskóW może ulec
zmianie)/

5) Akt!alizacja i użLrpełnianie z Wyznaczonym pracownikiem ZarnaWiającego ,,Kata oqu
robót likwidacji barier architekton cznych będącyrn Załącżnikiem do Zasad
rożpatrywania Wn]oskÓW o prżyżnanie dof]nansowana ze ŚrodkÓW PFRoN likWdacji
barier archilekton cżnych W żW]ąZkU ż indyvridua]ny.ni potrzebarn osób
nrepełnospra\łnych".



II. Kalkulacja kosztóW W cenach brutto.
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III. Informacja o rozeznaniu aenowym rynku

Zarnawlający nformuje, że przedmioto!^ra Wycena Ire slanowi ofert y,l Tozum en L]

Art, 66 KC, a n n ejsża nformacja nie Jest ogłoszen em o Udz elen e Zamolllenli
W rozLlmieniu Ustawy z dnia 11 WrzeŚn a 2019r PraWo ZamÓW eń PLrb icznych,

IV. Informacia o składaniu kalkulacji szacunkowych

Zamawlający prosi o przekaZan e inforrnacj !\r Wyżej Wymienionym zakres e
W terminie do 24 marca 2o22r. za poŚrednclwem poczty eektronlczne] na
adres I rn,job(dDcDr-W e] icz ka, p l
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