
ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

Zapraszam do złożenia oferty na cyklinowanie i lakierowanie lakierem spor-

towym parkietu  sali gimnastycznej, pomieszczeń siłowni i bilarda, malowanie 

linii boisk,oraz montaż listew przypodłogowych  Zespołu Szkół w Zdunach 

 

Wartość zamówienia – poniżej 30 000 Euro 

zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Publicznych o wartości nieprze-

kraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 € w Zespole 

Szkół w Zdunach 

 

Zamawiający: 

Zespół Szkół w Zdunach  

ul. Łacnowa 26  

63-760 Zduny 

Tel. 062 721 55 13,  

Fax: 062 721 57 71 

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zs.zduny.pl/bip 

 

Znak sprawy: KS.350.1.2016.ICH     

 

I. Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Przedmiotem zamówienia jest cyklinowanie i lakierowanie  lakie-

rem sportowym parkietu sali gimnastycznej, pomieszczeń siłowni i 

bilarda ,malowanie linii boisk, oraz montaż listew przypodłogo-

wych.  

2. Za wykonanie zlecenia strony rozliczać się będą na podstawie fak-

tury wystawionej przez Wykonawcę. 

3. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty należności za wystawio-

ną fakturę w okresie 14 dni od dnia otrzymania faktury od Wyko-

nawcy. 

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

II. Termin wykonania zamówienia. 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 19.08.2016 r. 

III. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy spełniający 

warunki: 

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności 

lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich 

uprawnień. 

2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał tech-

niczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamó-

wienia. 

3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej 

wykonanie zamówienia. 
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4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówie-

nia. 

 

IV. W celu potwierdzenia wymaganych wyżej warunków wraz z ofertą na-

leży dostarczyć: 

1. Oświadczenie o spełnianiu warunków wymienionych w punkcie III 

– załącznik nr 2 do oferty. 

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie           

o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

3. Parafowany projekt umowy – załącznik nr 3 do oferty. 

4. Wypełniony i podpisany formularz cenowy  – załącznik nr 1 do 

oferty. 

V. 1. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem  

    i złożeniem oferty. 

2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się w 95% kryte-

rium ceny brutto, oraz w5% gwarancją . 

3.Oferta wraz z załącznikami winna być napisana w języku polskim, 

trwałą i czytelną techniką, wypełniona i parafowana w całości oraz 

podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy. 

5. Wykonawca złoży ofertę w zaklejonej kopercie skierowanej na adres 

Zamawiającego wraz z oznaczeniem: „Oferta na cyklinowanie i la-

kierowanie lakierem sportowym parkietu sali gimnastycznej, po-

mieszczeń siłowni i bilarda, malowanie linii boisk oraz montaż listew 

przypodłogowych „ 

6. Termin składania ofert upływa dnia 21 czerwca 2016 roku o godz. 

10
00

 w sekretariacie Zespołu Szkół w Zdunach. 

    Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania 

bez podania przyczyny. 

8. Otwarcie i ocena ofert nastąpi 15 minut po upływie terminu składa-

nia ofert w sekretariacie Zespołu Szkół w Zdunach, a wynik i wybór 

najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony w dniu 21 czerwca o 

godz. 12.00 w siedzibie Zespołu Szkół w Zdunach oraz na stronie in-

ternetowej pod adresem :wwwzs.zduny.pl/bip 

 

VI. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpo-

wiada zasadom określonym w niniejszym zapytaniu oraz zostanie 

uznana za najkorzystniejszą. 

 

VII. Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są: 

mgr Andrzej Hejdysz – Dyrektor Zespołu Szkół w Zdunach  

tel. 62 7215513 
 



 

 

Załącznik nr 1  - Formularz cenowy 
 
 

      
 

       

Lp. Nazwa artykułu Pow. Ilość 

Cena 

jedn. Wartość 

Podatek 

VAT Wartość 

 

  m2/mb 

 

netto netto % kwota brutto 

1. 

Cyklinowanie parkietu sali gimna-

stycznej, siłowni i pomieszczeniu 

bilarda 
 m2 741,9 

   

 

 

2. 

Trzykrotne lakierowanie parkietu 

lakierem do podłóg sportowych  sali 

gimnastycznej, pomieszczeń siłowni 

i  bilarda m2 741,9 

   

 

 
3. 

Malowanie linii boisk 
 

     

 

 

4. 

Montaż listew przypodłogowych w 

pomieszczeniach siłowni i bilarda 
 mb 95 

   

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

FORMULARZ  OFERTY 

o wartości netto poniżej 30 000 euro. 

 
I. Nazwa i adres Zamawiającego: 

Zespół Szkół w Zdunach ul. Łacnowa 26, 63-760 Zduny 

Tel. 062 721 55 13,  

Fax: 062 721 57 71 

 

II. Nazwa przedmiotu zamówienia: 

 „Cyklinowanie i lakierowanie lakierem sportowym parkietu sali gimna-

stycznej, pomieszczeń siłowni i bilarda, malowanie linii boisk,  oraz montaż 

listew przypodłogowych”. 

 

III. Tryb postępowania: zapytanie ofertowe. 

 

IV. Nazwa i adres Wykonawcy: 

 

 

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

nr tel. ………………………. 

NIP: ………………………… 

REGON: ………………………. 
        (pieczęć Wykonawcy) 

 

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za: 

cenę netto: …………………… zł 

słownie netto: …………………………………………………………. zł 

podatek VAT: ………………. zł 

słownie podatek VAT: ……………………………………………….. zł 

cenę brutto: ………………….. zł 

słownie brutto: ………………………………………………………… zł 

 

W załączeniu wypełniony i podpisany formularz cenowy. 

(załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) 

 

2. Termin wykonania zamówienia – 19.08. 2016 roku. 

 

3. Oświadczamy, że: 

- akceptujemy wszystkie warunki zawarte w zapytaniu ofertowym, 



- zapoznaliśmy się z projektem umowy i nie wnosimy do niego uwag, 

- w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umo-

wy w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego. 

 

4. Ofertę niniejszą składamy na kolejno ponumerowanych stronach. 

5. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część 

oferty są: 

1. ……………………………………….. 

2. ……………………………………….. 

3. ……………………………………….. 

 

 

 

…………, dnia …………………   ……………………………. 
        podpisy i pieczęcie osób upowa- 

        żnionych do reprezentowania 

         Wykonawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   (pieczęć Wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

załącznik nr 2 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Składając ofertę w trybie uproszczonym (pozaustawowym) na: 

 „Cyklinowanie i lakierowanie lakierem sportowym parkietu sali gimna-

stycznej, pomieszczeń siłowni i bilarda, malowanie linii boisk, oraz montaż 

listew przypodłogowych”. 
 

oświadczamy, że spełniamy warunki dotyczące: 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli prze-

pisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wyko-
nania zamówienia; 

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.    

 

  dnia     

podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń 

woli w imieniu Wykonawcy
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

pieczęć wykonawcy 

 



 

 

WZÓR – załącznik nr 3 

 

U M O W A   Nr ………/2016 
 

zawarta w dniu ……………….. roku pomiędzy  

Zespołem Szkół w Zdunach reprezentowany przez 

mgr Andrzej Hejdysz - dyrektor zespołu  

oraz Gabriela Plucińska – główny księgowy zespołu 

z siedzibą: ul. Łacnowa 26, 63-760 ZDUNY 

NIP – 621-17-57-051, 

zwanym dalej „Zamawiającym”, 

a 

firmą: ……………………………………………………………………. 

z siedzibą: ……………………………………………………………….. 

działającą na podstawie: 

NIP: ……………………………………………………………………… 

reprezentowaną przez: ………………………………………………….. 

zwaną dalej ”Wykonawcą” 

- o treści następującej:  

 
 

§ 1 

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania cyklinowanie i 

lakierowanie lakierem sportowym parkietu sali gimnastycznej, pomieszczeń 

siłowni i bilarda, malowanie linii boisk, oraz montaż listew przypodłogo-

wych. 

 

§ 2 

      Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie ze     

      wszystkimi wymaganiami Zamawiającego wskazanymi w zaproszeniu do  

      składania ofert, zgodnie ze złożoną ofertą i formularzem cenowym. 

 

                                                § 3  

      Termin wykonania prac ustala się na dzień 19 sierpnia 2016 roku. 
 

§ 4 

 Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie                

Wykonawcy w kwocie ………………………….. złotych netto  

       (słownie: …………………………………………………….. zł) 

       VAT . ………….. zł  

       (słownie: ………………………………………………………….. zł) 

       łączna kwota: ……………………………... złotych brutto 



       (słownie: ………………………………………………………….. zł) 
 

 

 

§ 5 

 

Za wykonanie przedmiotu zamówienia strony rozliczą się na podstawie faktury 

wystawionej przez Wykonawcę. 

Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty należności za wystawioną fakturę w 

okresie 14 dni od dnia otrzymania faktury od Wykonawcy, po uprzednim doko-

naniu ostatecznego odbioru. 
 

 

§ 6 

Wszelkie zmiany postanowień zawartych w umowie wprowadzone mogą być 

tylko w formie pisemnych aneksów do niniejszej umowy. 

 

§ 7 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu 

Cywilnego . 

 

§ 8 

Ewentualne spory mogące wyniknąć w trakcie realizacji niniejszej umowy pod-

legają orzecznictwu sądu powszechnego właściwego według siedziby Zamawia-

jącego. 

§ 9 

 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze stron. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY              WYKONAWCA  

 
 


