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Zapytanie ofertowe 

 
dotyczy:  ułożenia chodnika z kostki brukowej. 

 

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759  

z późn. zm.) zwracam się z zapytaniem ofertowym  

o przedstawienie oferty na wykonanie prac remontowych:  

 

Zamawiający: 

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Druha Wacława Milke w Płocku ul  

1 Maja 11 

NIP: 774-26-62-473 

Tel. 24/2624015 

Fax 24/2624015 

www.sp6plock.pl. 

e-mail: sekretariat@sp6plock.pl 

  

Przedmiot zamówienia : 

1. Przedmiotem zamówienia jest ułożenie chodnika z kostki 

brukowej na wprost furtki na boisku szkolnym od strony 

ulicy Jachowicza. 

Roboty budowlane polegały będą na wykonaniu chodnika o 

szer. 1,5 m i długości 27 mb zlokalizowanego bezpośrednio 

przy krawędzi istniejącego placu parkingowego. Początek 

planowanego chodnika należy dostosować sytuacyjnie i 

wysokościowo do chodnika istniejącego. 

a. usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (do 
rozplantowania na terenie boiska), 

b.  wykonanie i profilowanie koryta, 
c. ułożenie jednego obrzeża chodnikowego (drugie 

stanowi obrzeże parkingu), 

d. wykonanie podbudowy z kamienia łamanego lub tłucznia 
kamiennego o gr. 20 cm, 

e. wykonanie podsypki cementowo-piaskowej 1:4 o gr.3 cm 
f. wykonanie nawierzchni z kostki betonowej szarej o 

gr. 6 cm 

 

http://www.sp6plock.pl/


2. Materiały ujęte w przygotowanej ofercie i następnie użyte 
do montażu muszą być nowe, dopuszczone do obrotu  

i zastosowania w budownictwie oraz posiadać wymagane 

certyfikaty, atesty i dopuszczenia. 

3.Prace remontowe wykonane zostaną zgodnie z zasadami 

sztuki budowlanej. 

   4. Okres gwarancji na w/w/ prace - wynosi 24 m-c. 

  

 

Miejsce i termin złożenia oferty: 

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty 

elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@sp6plock.pl, 

faxem na nr 24/262 40 15, pocztą, kurierem lub też 

dostarczona osobiście na adres Szkoła Podstawowa nr 6 im 

Druha Wacława Milke ul. 1 Maja 11 09-402 Płock. 

2. Ocena ofert zostanie dokonana 15 marca 2015r, a wyniki i 
wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony o 

godz. 12:00 w siedzibie zamawiającego oraz na stronie 

internetowej pod adresem www.sp6plock.pl. 

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane 
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert 

zmienić lub wycofać swoją ofertę. 

5. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie 

www.sp6plock.pl. 

 

Kryterium oceny ofert: najniższa cena. 

 

Termin wykonania zamówienia: 

 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 15 kwietnia 2015 

roku. 

 

Osoba upoważniona do kontaktu ze strony Zamawiającego: 

Danuta Brudnicka 

Tel. 24/2624015 

e-mail: sekretariat@sp6plock.pl 

 

 

Dyrektor 
Szkoły Podstawowej nr 6 w Płocku 

 

Katarzyna Fabiszewska 
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