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Szkoła Podstawowa im. Druha Wacława Milke w Płocku 
09-402 Płock ul. 1 Maja 11 
Telefon: 24/2624015 
NIP 774-26-62-473 
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Zapytanie ofertowe 

dotyczy  zakupu i montażu wykładziny PCV na 
korytarzu szkolnym    

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 zakup i montaż wykładziny 
wielowarstwowej  spełniającej warunki określone w Dyrektywie CPD 
89106/EWG i zgodne z norma EN 1441:2004 (kolory do uzgodnienia).  
 
Zamawiający: 
Gmina Miasto Płock - 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 zakup i montaż wykładziny PCV 
na: 

 Korytarz – 85,10  m2 
 Cokoły 58,91m  x 0, 15 = 8,84 m2 
 Ściany – 83 mb ( paski 0,50 )= 41,5 m2 

 
   2.Wymienione prace muszą być zgodne z przedstawioną 
wizualizacją oraz z zasadami sztuki  
        budowlanej. 

3. Okres gwarancji na w/w prace - wynosi min. 12 m-c. 
 
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.  

4. Termin płatności 14 dni od dnia wykonania prac 
określonych w umowie. 
 
 
Miejsce i termin złożenia oferty: 

1. Oferta powinna być przesłana do 30 kwietnia br. 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. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane 
3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić 

lub wycofać swoją ofertę. 
4. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie www.sp6plock.pl 
5. Ocena ofert zostanie dokonana 30 kwietnia 2014 roku, a 

wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony 
o godz. 12:00 w siedzibie zamawiającego oraz na stronie 
internetowej pod adresem www.sp6plock.pl. 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. 

 
Kryterium oceny ofert: najniższa cena. 
 
Termin wykonania zamówienia: 
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 19 sierpnia 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 

 
 
 



(PROJEKT) 
 

Umowa nr  
zawarta w dniu  …..2014 roku pomiędzy: 

 
Gminą Miasto Płock – Szkołą  Podstawową nr 6 im. Druha Wacława Milke w Płocku   
 1 Maja 11 zwaną w dalszej części umowy  Zamawiającym reprezentowaną przez Dyrektora 
Szkoły Panią Katarzynę Fabiszewską - działającą na podstawie Pełnomocnictwa Prezydenta 
Miasta Płocka nr 497/2011 z 9.09.2011r.   
a 
Przedsiębiorcą ……… 
 
 
 reprezentowanym przez właściciela …., zwanym w dalszej części Wykonawcą . 
 
         

§ 1 
1. Przedmiotem umowy jest zakup i montaż wykładziny PCV w tym: 

1.1. Wylanie masy samopoziomującej do 5 mm 
1.2. Przygotowanie podłoża (szlifowanie, gruntowanie itp.) 
1.3. Zakup i dostawa wykładziny …. kol ……. 
1.4. Montaż wykładziny ….. wg. projektu graficznego 

 
2. Szczegółowy zakres prac objętych umową wyszczególniony został w zapytaniu 

ofertowym  umieszczonym na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 6 z dnia  
………….. 2014r., który stanowi załącznik do umowy. 

 
§ 2 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wymienione czynności w okresie od 28.07.2014r 
do 19.08.2014r. w siedzibie szkoły, zapewniając odpowiednie oprzyrządowanie, 
potencjał ludzki oraz materiały niezbędne do wykonania montażu wykładziny wraz z 
dostarczeniem  odpowiednich świadectw, certyfikatów, aprobat technicznych. 

2. Wykonawca zapewni odzież i inne zabezpieczenia ochronne w zakresie bhp  
i p.poż. Utrzyma porządek na terenie robót oraz na bieżąco usuwać będzie  
zanieczyszczenia i odpady materiałowe. 

 
§3 

1. Wykonawca zachowa w tajemnicy wszystkie informacje wiążące się  
z wykonywanym zleceniem, do których uzyska dostęp w trakcie współpracy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się konsultować z administratorem budynku sprawy 
techniczno-organizacyjne związane z prowadzonymi pracami , jak również ostatecznie 
dokonywać uzgodnień co do aranżacji wnętrza, zgodnie z przedstawionym projektem 
graficznym.   
 

 
 
 
 
 



§ 4 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną ofertą  ….. Wykonawcy ustala się 

wynagrodzenie brutto  w kwocie … zł  słownie:………….), płatne w 2 ratach . 
 pierwszej  po wykonaniu prac określonych w  § 1  pkt. 1.1. oraz pkt.1.2. 

  w kwocie  ….. złotych   słownie: dziewięć tysięcy złotych na podstawie faktury 
płatnej w terminie 14 dni od daty jej wystawienia.  

 drugiej w kwocie …… zł  słownie: …. po wykonaniu przedmiotu umowy w 
oparciu o protokół odbioru robót ,na podstawie faktury płatnej w terminie 14 dni 
od jej otrzymania. 

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

 
§ 5 

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. 

§ 6 
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 § 5. 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. 

 
 

§ 7 
Wykonawca udziela 3 letniej gwarancji na wykonane przez siebie roboty, poza 
uszkodzeniami mechanicznymi za które nie ponosi odpowiedzialności. 

  
§ 8 

 Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej. 
 

§ 9 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 

 
§ 10 

 
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 
każdej ze stron. 
 
 
 
 
 
………………………………         …………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



WIZUALIZACJE: 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 


