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Zapytanie ofertowe 
dotyczy: cyklinowania i lakierowania parkietu w sali 

gimnastycznej  
 
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 na cyklinowanie 
i lakierowanie parkietu w sali gimnastycznej w Szkole 
Podstawowej nr 6 w Płocku 
 
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. Demontaż i montaż drabinek gimnastycznych 
2. Cyklinowanie parkietu w sali gimnastycznej o pow. 220 m2 
3. Malowanie linii boisk do siatkówki , mini siatkówki, 

unihokeja, wskazanych części linii do koszykówki. 
4. Lakierowanie parkietu o pow.220 m2 ( 1x farba podkładowa do 

parkietów i 3x lakier chemoutwardzalny, twardy) 
5. Materiały do wykonania w/w prac z atestami zapewnia 

Wykonawca. 
6. Prace remontowe wykonane zostaną zgodnie z zasadami wiedzy 

i sztuki budowlanej. 
7. Okres gwarancji na w/w prace wynosi 24 m-ce 

 
 
 



Opis sposobu przygotowania oferty 
Wykaz dokumentów jaki musi dostarczyć oferent 

1. Oferta zawierająca klauzulę o treści „Oświadczamy, ze 
zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego  
i przyjmujemy ją bez zastrzeżeń. Akceptujemy termin 
płatności 14 dni od dnia wykonania zamówienia”. Oferta 
winna być  podpisana przez osobę upoważnioną. 

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie  
o wpisie do ewidencji działalności. 

3. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, gdy Wykonawcę 
reprezentuje pełnomocnik. Wymagana forma dokumentu –
oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza. 

Wartość oferty winna obejmować wszelkie koszty jakie poniesie 
oferent przy realizacji zamówienia, w tym koszty dostawy 
przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego.  
 
Miejsce i termin złożenia oferty: 

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty 
elektronicznej, 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 30 kwietnia 2014 roku,  
a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie 
ogłoszony o godz. 12:30 w siedzibie zamawiającego. 
Zamawiający dopuszcza negocjacje z Wykonawcą, który złożył 
najkorzystniejszą ofertę. Jeżeli wartość zobowiązania 
Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy, którego cena 
ofertowa jest najniższa przewyższa kwotę jaką Zamawiający 
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 
Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia postępowania.  

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

lub wycofać swoją ofertę. 
 
Kryterium oceny ofert: najniższa cena. 
 
Termin wykonania zamówienia: 
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 25 lipca 2014 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 

 
 



 
Umowa nr  

 
zawarta w Płocku w dniu ….z wyłączeniem ustawy Prawo zamówień 
publicznych zgodnie z art.4 pkt.8 tej ustawy 
 
pomiędzy: 
 
Gminą Miasto Płock- Szkołą Podstawową nr 6 im. Druha Wacława 
Milke w Płocku ul. 1 Maja 11 reprezentowaną przez Dyrektora 
Szkoły Panią Katarzynę Fabiszewską - działającą na podstawie 
Pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Płocka nr 497/2011 z 
9.09.2011r.,zwaną dalej Zamawiającym 
 a 
 
…………………. 
zwanym Wykonawcą  

§ 1 
1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do 

wykonania  
1) Demontażu i montażu drabinek gimnastycznych  
2) Cyklinowania parkietu w sali gimnastycznej o pow. 

220 m2  
3) Malowania linii boisk do siatkówki i koszykówki  
4) Lakierowania parkietu o pow.220 m2 ( 1x farba 

podkładowa do parkietów i 3x lakier chemoutw, 
twardy) 

2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z wszystkimi 
warunkami, które są niezbędne do wykonania przez niego 
przedmiotu umowy bez ponoszenia przez  Zamawiającego 
jakichkolwiek dodatkowych kosztów. 

3. Roboty wykonane będą z materiałów Wykonawcy. 
4. Wykonawca będzie wykonywał cały przedmiot zamówienia bez 

udziału podwykonawców. 
5. Do zawarcia umowy z podwykonawcą wymagana jest zgoda 

Zamawiającego. 

 
§ 2 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:  
1) Wprowadzenie Wykonawcy na miejsce realizacji robót. 
2) Odebranie przedmiotu umowy i zapłacenie umówionego 

wynagrodzenia. 
 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 
1) Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zamówieniem 

oraz obowiązującymi przepisami techniczno-



budowlanymi i normami, oraz zasadami wiedzy  
i sztuki budowlanej. 

2) Wykonanie przedmiotu umowy z materiałów własnych 
zgodnych z obowiązującymi normami i posiadających 
stosowne atesty. 

3) Utrzymywania w trakcie wykonywania przedmiotu umowy 
miejsca realizacji robót w należytym porządku. 
 
 

§ 3 
1. Strony ustalają następujące terminy realizacji 

przedmiotu umowy: 
1) Termin rozpoczęcia robót … 
2) Termin zakończenia robót … 

 
§ 4 

1. Wynagrodzenie umowne  Wykonawcy za przedmiot umowy , 
wymieniony § 1, określa się na kwotę łączną z VAT ….zł 
(słownie: ….) 

2. Rozliczenie należności nastąpi po sporządzeniu 
protokołu odbioru całości przedmiotu umowy. W trakcie 
odbioru Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć 
Zamawiającemu atesty na zastosowane materiały.  

 
§ 5 

1. Faktura wystawiona przez Wykonawcę za wykonane 
roboty, na podstawie protokołu odbioru, zostanie 
zapłacona 14-ego dnia od daty dostarczenia jej 
Zamawiającemu przelewem na konto bankowe wskazane 
przez Wykonawcę na fakturze. 

2. Źródło finansowania: dział 801, rozdział 80101, § 
4270, zad..P2 

3.  Opóźnienie w zapłacie faktury rodzi po stronie 
Zamawiającego obowiązek zapłaty odsetek ustawowych. 

4. Wykonawca jest płatnikiem podatku VAT (NIP….) 

 
§ 6 

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub 
nienależyte wykonanie zobowiązań umownych w formie kar 
umownych w następujących wypadkach  
i wysokościach: 
 
1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za nieterminowe wykonanie robót określonych 
w § 1 niniejszej umowy,  
w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego 
brutto za każdy dzień opóźnienia, 

b) za opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych 
przy odbiorze w wysokości  



1 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy 
dzień opóźnienia liczonego od daty 
wyznaczonej na usunięcie wad. 

c) za odstąpienie od umowy w wysokości 10% 
wynagrodzenia umownego brutto 

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 
a)za odstąpienie od umowy z przyczyn    
  zależnych wyłącznie od Zamawiającego – za  
  wyjątkiem §8 umowy – w wysokości 10%  
  wynagrodzenia umownego brutto. 
b) za opóźnienia w przeprowadzenia odbioru  
  robót w wysokości 0,1%   wynagrodzenia  
  umownego brutto za każdy dzień opóźnienia  
  licząc od dnia następnego po terminie w  
  którym odbiór miał być przeprowadzony.  

3) Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia kar 
umownych, z faktury Wykonawcy dotyczącej przedmiotu 
niniejszej umowy, bez konieczności dodatkowego 
wezwania Wykonawcy do zapłaty kar umownych. 

§ 7 
 

1.  Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonanie 
roboty. Okres gwarancji wynosi … miesięcy od daty 
odbioru końcowego.  

2. Na materiały dostarczone dla wykonania zadania Wykonawca 
udziela gwarancji równej gwarancji udzielonej przez 
producenta. 

 
§ 8 

1. W przypadku stwierdzenia nieterminowego lub 
nienależytego wykonania przez Wykonawcę prac, robót, 
zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub w 
części i żądać zapłaty kar umownych zgodnie z § 6. 
Wykonawcy z tego tytułu nie przysługuje żadne 
odszkodowanie. Odstąpienie od umowy może być ograniczone 
w szczególności do części niespełnionego świadczenia 
przez Wykonawcę, do świadczenia wykonanego niezgodnie z 
umową, jak również co do której Wykonawca pozostaje w 
opóźnieniu. 

2. W razie odstąpienia od umowy w myśl ust.1 , Wykonawca 
sporządza szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w 
toku według stanu na dzień odstąpienia od umowy. W/w 
dokument Wykonawca przekazuje Zamawiającemu celem ich 
akceptacji. Zaakceptowany przez Zamawiającego protokół 
inwentaryzacji jest podstawą do wystawienia przez 
Wykonawcę faktury za wykonaną część robót, zgodnie z 
postanowieniami w tym zakresie.  

3. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie , nie później 
niż w terminie 3 dni od daty odstąpienia od umowy usunąć 



materiały, sprzęt oraz poinformować o tym fakcie 
Zamawiającego. Ryzyko pozostawienia materiałów, sprzętu  
i urządzeń obciąża Wykonawcę. 

4. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności 
powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 
zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w 
terminie 15 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 
okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać 
jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania 
części umowy. 
    

§ 9 
    Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają     
    dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu. 
 

§ 10 
Ewentualne spory wynikłe w trakcie realizacji tej umowy będą 
rozstrzygane polubownie. W przypadku nie osiągnięcia 
porozumienia spór rozstrzygać będzie sąd właściwy dla 
siedziby Zamawiającego.  

 
§ 11 

  Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących  
     egzemplarzach  dla Wykonawcy i  zamawiającego. 
 
 
 
 
     ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA 
 


