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ZAPYTANIA OFERTOWE 

1. Szkoła  Podstawowa w Drzewicy, NIP:  768-16-22-573 Regon: 670986953  w 
imieniu której działa  Renata Smolarek – dyrektor zaprasza do złożenia ofert na 
wykonanie remontu podłóg w części komunikacyjnej parteru budynku Szkoły 
Podstawowej w Drzewicy, o szacunkowej wartości nieprzekraczającej równowartości 
kwoty 14 tys. euro netto, wyłączonej ze stosowania na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r. poz. 907) 

 
2. Przedmiot zamówienia jest wykonanie remontu podłóg w części komunikacyjnej 

parteru budynku Szkoły Podstawowej w Drzewicy. 

3. Termin  wykonania zadania  od 17 kwietnia do 26 kwietnia 2014r. 
 

4. Zakres robót obejmuje demontaż istniejącej nawierzchni z płytek PCV, gruntowanie, 
wzmocnienie i wyrównanie podłoża, bądź w zależności od potrzeb demontaż starego 
podłoża i wykonanie nowej wylewki, oraz ułożenie nowej wykładziny typu 
TARKETT na powierzchni c.a. 173 m2. Kolor i rodzaj wykładziny do uzgodnienia z 
Zamawiającym. 

 

5. 4.Okres gwarancji – 3 lata. 
 
 

6. Ofertę należy złożyć  w siedzibie Zamawiającego w Szkole Podstawowej w Drzewicy, 
wysłać pocztą na adres Zamawiającego Szkoła Podstawowa w Drzewicy, ul. Staszica 
7, 26-340 Drzewica lub przesłać drogą mailową na adres: spdrzewica@op.pl do dnia 
31.03.2014 r. do godziny 10:00. W  przypadku składania oferty w siedzibie 
zamawiającego lub pocztą, na kopercie należy umieścić napis „Oferta na wykonanie 
remontu podłóg w części komunikacyjnej parteru budynku Szkoły Podstawowej w 
Drzewicy” 

7. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.03.2014r o godzinie 10:30. 
 

8. Zapłata faktury zostanie dokonana w ciągu 30 dni  od daty  otrzymania faktury przez 
Zamawiającego. Zamawiający dokona płatności w oparciu o fakturę końcową 
wystawioną na podstawie protokołu odbioru końcowego robót stwierdzającego, że 
przedmiot umowy został wykonany zgodnie z umową i bez wad. 



9. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami – Renata Smolarek –Dyrektor 
Szkoły Podstawowej w Drzewicy , tel. 483756929 

10. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku 
polskim. 

11. Treść oferty: 
11.1  Nazwa wykonawcy……………………………………… 
11.2 Adres wykonawcy……………………………………….. 

11.3 NIP……………………………………………………… 
11.4 Regon………………………………………………………… 

11.5 Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za: 
Cenę netto………………………..zł (słownie złotych…………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………...) 
Podatek VAT…………………….zł (słownie złotych……………………………………... 
……………………………………………………………………………………………...) 
Cenę brutto……………………….zł ( słownie złotych……………………………………. 
……………………………………………………………………………………………...) 
11.6  Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do   
niego zastrzeżeń. 
11.7. Termin realizacji zamówienia………………………………………… 
11.8. Okres gwarancji………………………………………………………. 
11.9 Potwierdzam termin realizacji zamówienia do dnia………………… 
11.10. Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu cenowym. 
 

dnia…………………………. 
podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej 

pieczątka wykonawcy 
 

12. Wykonawca wyłonionej oferty zostanie poinformowany telefonicznie. 
13. Zamawiający udzieli zamówienia oferentowi, którego oferta odpowiada wszystkim 

wymaganiom przedstawionym w zapytaniu ofertowym i przedstawi najkorzystniejszą 
cenę, podpisując umowę stanowiącą Załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania 
ofertowego. 
Wykonawca przedstawiając kosztorys ofertowy tym samym akceptuje wszystkie 
zapisy w/w umowy. 

14. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza unieważnienie postępowania 
bez podania przyczyn. 

15. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

 

 

 



Załącznik nr1 

Umowa nr  …..  / 2014 

zawarta  w  dniu ………………r . w Drzewicy,   pomiędzy:  

……………………………..zwanym   dalej   „Zamawiającym”  reprezentowanym   przez: 
 

1/ ………………………………………… 

a  firmą …………………………………   zwanym   dalej    „Wykonawcą”  ,    
reprezentowanym   przez: 

………………………………     -   Właściciela 

§ 1 

Zamawiający  zleca,  a  Wykonawca   przyjmuje   do   wykonania zadanie polegające na 
wykonaniu remontu podłóg obejmującego demontaż istniejących nawierzchni, wzmocnienie, 
gruntowanie i wyrównanie podłoża oraz ułożenie nowej nawierzchni typu tarkett w budynku 
Szkoły Podstawowej w  Drzewicy –korytarz na parterze ; powierzchnia ca 173 m2 

 

 
                                                                  § 2 

Termin  realizacji zamówienia   ustala   się  od 17 – 26 kwietnia 2014..  

§ 3 
      1.   Strony  ustalają ,  że   wynagrodzenie   ryczałtowe   za   przedmiot  umowy   wynosi:  
            …………………………………………………………………………………… 
      2.   Wynagrodzenie to obejmuje wszelkie koszty jakie należy ponieść w celu należytego         
             wykonania umowy . Wykonawca nie może żądać podwyższenia tego wynagrodzenia. 

§ 4 

Wykonawca  zobowiązany  jest  wykonać  kompleksowo zakres rzeczowy    robót zgodnie z   
uzgodnieniami poczynionymi z Inwestorem. 
Wszystkie materiały  niezbędne  do   realizacji  zamówienia  oraz  sprzęt  budowlany 
zapewnia wykonawca. Odpady jakie powstaną podczas realizacji zadania musza zostać 
uprzątnięte przez Wykonawcę. 
Dopuszcza  się  przy  wykonaniu  zamówienia  zastosowanie materiałów i    urządzeń 
równoważnych w stosunku do określonych w opisie po uprzednim uzgodnieniu z 
zamawiającym, oraz dostarczeniu stosownych dokumentów potwierdzających, że 
zaproponowano materiały i urządzenia    nie gorsze niż określone w opisie. Wszystkie 
materiały i urządzenia  użyte do wykonania zamówienia muszą   posiadać aktualne 
świadectwa, aprobaty lub certyfikaty dopuszczające do  stosowania w budownictwie . 

§ 5 

Strony  ustalają   odpowiedzialność    Wykonawcy   z   tytułu   gwarancji   za   wady 
przedmiotu   umowy   na    okres    3  lat,    licząc    od   dnia   odbioru   końcowego.   



   § 6 
Zapłata faktury zostanie dokonana w ciągu 30 dni  od daty  otrzymania faktury przez 
Zamawiającego. Zamawiający dokona płatności w oparciu o fakturę końcową wystawioną na 
podstawie protokołu odbioru końcowego robót stwierdzającego, że przedmiot umowy został 
wykonany zgodnie z umową i bez wad. 
 

§ 7 

   1. Wykonawca zapłaci kary umowne zamawiającemu : 

      ●    w przypadku odstąpienia od umowy przez zamawiającego z winy wykonawcy – 10%     

            wartości  brutto przedmiotu umowy. 
• za  wykonanie  przedmiotu  umowy  z  istotnymi  wadami  -  10 %  wartości  brutto 

przedmiotu  umowy 
• za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy – 1 % wartości brutto przedmiotu umowy  

licząc za każdy dzień zwłoki 
• za  zwłokę  w  usunięciu  wad  stwierdzonych  przy  odbiorze  robót lub  w  okresie  

rękojmi  -  1  %  wartości brutto umowy  ,  licząc  za  każdy  dzień  zwłoki . 
2.    Zamawiający zapłaci kary umowne wykonawcy: 

• w przypadku odstąpienia od umowy z winy zamawiającego– 10% wartości 
przedmiotu umowy . 

§ 8 

Zmiana   postanowień   zawartej   umowy   może   nastąpić  za   zgodą   stron   wyrażoną na   
piśmie  ,    pod   rygorem   nieważności   takiej   zmiany. 

§ 9 

W sprawach nieuregulowanych umową będą miały zastosowanie przepisy kodeksu 
cywilnego. Właściwym  do   rozpoznawania   sporów   wynikłych   na   tle   realizacji    
niniejszej umowy   jest   Sąd Powszechny  właściwy dla siedziby Inwestora. 

§ 10 

Umowę   niniejszą   sporządza   się   w  2  egzemplarzach,   po   1   egzemplarzu   dla   każdej 
ze   stron. 

§ 11 

Integralną część umowy stanowi oferta Wykonawcy. 

 

 ZAMAWIAJ ĄCY:                                                                   WYKONAWCA: 
 

 

 




