
                                          ZAPYTANIE OFERTOWE 

 
Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczy nr 6  w Łodzi ul. Dziewanny 24  

                                               zaprasza do składania ofert  

w postępowaniu o  udzielenie zamówienia publicznego o  wartości szacunkowej  

                                                   poniżej 30.000 EURO 

 

 

 na wykonanie  modernizacji  boiska  do koszykówki i siatkówki o wymiarach 395  m
2
   

                            z nawierzchni syntetycznej poliuretanowej: 

 

 

Zakres prac: 

Frezowanie górnej warstwy nawierzchni użytkowej 

Położenie nowej  górnej warstwy  nawierzchni przepuszczalnej typu natrysk  

Dostawa farby i malowanie linii 

Montaż  i dostawa  siatki z łańcuszka do  tablicy od  koszykówki  i  odnowienie tablic 

Malowanie farbą antykorozyjną słupów stalowych od  tablic do koszykówki 

Dostawa i wymiana: 1 ławki bez oparcia,  1 kosza na śmieci oraz 2 szt.  stojaków rowerowy 

typu barierka ocynkowana. 

Montaż wyżej wymienionych urządzeń  

Utylizacja  odpadów 

Uporządkowanie terenu  

 

 Termin wykonania prac  do  dnia  25.09.2016r. 

 Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej  boiska. 

 Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty  jest  –  cena 80% 

Termin gwarancji  - 20% 

 Wykonawcy  mogą kierować do Zamawiającego pytania dotyczące zapytania 

ofertowego osobiście lub telefonicznie  - 42 657 79 41 w dni robocze  w godz.  9-15. 

Osoba do kontaktu  p. Anna Trojanowska 

 Odbiór robót  protokołem powykonawczym 

 Do oferty należy dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie 

certyfikatów i atestów na dostarczone materiały i urządzenia. 

 Okres gwarancji na wykonane prace  minimum 36 miesięcy. 

 Termin składania ofert upływa w dniu  12.08.2016  o godz. 12.00. Oferty należy 

składa na adres:  Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 6 w Łodzi  ul. 

Dziewanny 24,  91-866 Łódź , w zamkniętych kopertach z dopiskiem  „oferta na 

wykonanie  modernizacji boiska” 

 Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty. 

 Wykonawcy składającemu ofertę nie przysługują środki ochrony prawnej w postaci 

odwołania od czynności Zamawiającego. 

 Zamawiający może nie dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej i unieważnić 

zapytanie ofertowe bez podania przyczyny.  

 

 

                                                                                    Dyrektor Ośrodka 

                   Anna Tomaszewska 



Pieczęć  wykonawcy                                                                                                                 
wzór  oferty 

 

OFERTA                         

 

W odpowiedzi  na zapytanie ofertowe,  na wykonanie  modernizacji  boiska  do siatkówki i 

koszykówki o wymiarach 395 m
2
   z nawierzchni syntetycznej poliuretanowej na terenie 

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 6 w Łodzi ul. Dziewanny 24 

 

Zakres prac: 

Frezowanie górnej warstwy nawierzchni użytkowej 

Położenie nowej  górnej warstwy  nawierzchni przepuszczalnej typu natrysk  

Dostawa farby i malowanie linii 

Montaż  i dostawa  siatki z łańcuszka do  tablicy od  koszykówki  i  odnowienie tablic 

Malowanie farbą antykorozyjną słupów stalowych od  tablic do koszykówki 

Dostawa i wymiana  1 ławki bez oparcia,  1 kosza na śmieci oraz 2 szt.  stojaków rowerowy 

typu barierka ocynkowanych. Montaż wymienionych urządzeń przez  zabetonowanie. 

Utylizacja  odpadów 

Uporządkowanie terenu               

            oferuję: 
 

1.Wykonanie przedmiotu  zamówienia: 

 

Cena netto …………………………  

słownie 

……………………………………………………………………………………………… 

 

w tym podatek VAT 23%  tj.    ………………………..PLN  

 

Razem brutto …………………………………….. słownie ………………………………. 

……………………………………………………………………………………………… 

 2. Oświadczam, że zapoznałem się z zapytaniem ofertowym i projektem umowy i nie wnoszę 

zastrzeżeń.  

3.Potwierdzam wykonanie  przedmiotu umowy do  25.09.2016r. 

4.Wyrażam zgodę na  warunki płatności określone w projekcie umowy tj.   30 dni od daty 

otrzymania faktury. 

5.Oświadczam,że : 

a) zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i zobowiązuje się go wykonać na wyżej      

wskazanych warunkach 

b) posiadam uprawnienia do wykonania działalności lub czynności objętych niniejszym 

zamówieniem, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 

c)biorę pełną odpowiedzialność za prawidłowość  i rzetelność przeprowadzonych pomiarów 

oraz ocenę skuteczności ochrony przeciwporażeniowej 

c) dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia                                                        

 

 

………………………………                                         …………………………………. 

Miejscowość , data                                                 podpis wykonawcy lub osoby uprawnionej

      

 

 



UMOWA 

 

Umowa zawarta w dniu  ………………... pomiędzy Dyrektorem Specjalnego Ośrodka  

Szkolno-Wychowawczego  nr 6 w Łodzi reprezentowanym przez  p. Annę Tomaszewską – 

dyrektora Ośrodka  zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym” 

a 

 Wykonawcą  zwanym  …………………………………………………………………. 

reprezentowanym przez  ……………………………………………………………. 

 

                                                                           §1 

Zamawiający  zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania  prace związane z  

modernizacją  boiska  do koszykówki i siatkówki o wymiarach 395 m
2
   z nawierzchni 

syntetycznej poliuretanowej na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

nr 6 w Łodzi ul. Dziewanny 24  polegające na: 

 

Frezowanie górnej warstwy nawierzchni użytkowej 

Położenie nowej  górnej warstwy  nawierzchni przepuszczalnej typu natrysk  

Dostawa farby i malowanie linii 

Montaż  i dostawa  siatki z łańcuszka do  tablicy od  koszykówki  i  odnowienie tablic 

Malowanie farbą antykorozyjną słupów stalowych od  tablic do koszykówki 

Dostawa i wymiana  1 ławki bez oparcia,  1 kosza na śmieci oraz 2 szt.  stojaków rowerowy 

typu barierka ocynkowanych.  Montaż urządzeń . 

Utylizacja  odpadów 

Uporządkowanie terenu  

                                                                            §2 

1. termin rozpoczęcia prac ustala się od dnia   …………………………. 

2. termin zakończenia prac ustala się do dnia  …………………………. 

 

                                                                          §3 

Wartość wykonanych prac ustalono na  kwotę   netto ………………………………..słownie  

………………………………………………………………………………………………… 

brutto ……………………………. Słownie………………………………………………….. 

 

                                                                         §4 

Zamawiający wypłaci Wykonawcy określone wynagrodzenie  § 3 w  terminie 30 dni  od 

otrzymaniu faktury w formie  przelewu, po całkowitym zakończeniu prac  zleconych niniejszą 

umową  i  odebraniu protokołu powykonawczego. 

           §5 

Za opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy przez Wykonawcę strony ustalają karę 

umowną w wysokości 1% za każdy dzień zwłoki od wartości kwoty z §3. 

                                                                      §6 

Wszystkie zmiany umowy dla swojej ważności wymagają formy pisemnej w postaci aneksu. 

 §7 

W sprawach nie uregulowanych na mocy niniejszej umowy zastosowanie maja przepisy 

kodeksu cywilnego. 

§8 

 Umowa została zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej ze 

stron. 

 

Wykonawca                                                                                               Zamawiający 


