
1 

 

ZAPROSZENIE 

DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO W TRYBIE ZAPYTANIA O CENĘ NA  

WYKONANIE BEZPIECZNEJ NAWIERZCHNI NA BOISKU PRZY SZKOLE 

PODSTAWOWEJ IM. JANA BRZECHWY W SZCZODRKOWICACH WRAZ 

Z INFRASTRUKTURĄ 

 

 

Sporządzone w oparciu o postanowienia ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp. 

 

 

I. Zamawiający: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

na podstawie art. 69 ustawy Pzp, zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym 

w trybie zapytania o cenę, którego przedmiotem jest wykonanie bezpiecznej nawierzchni 

syntetycznej na boisku przy Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Szczodrkowicach 

wraz z infrastrukturą. 

 

II. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia: 

1. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje: 

a) Dostawa i montaż bezpiecznej nawierzchni syntetycznej na wykonanej podbudowie z kruszywa: 

1) powierzchnia 20x40 m, 

2) warstwa stabilizująca gr. 25-35 mm, 

3) warstwa SBR gr. 10 mm,  

4) warstwa natrysku gr. 1-3 mm w kolorze ceglastym.  
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c) Dostawa i montaż bramek do piłki ręcznej o wymiarze 3,0 x 2,0 m wraz siatkami i tulejami - zgodność 

z PN-EN 749, certyfikat bezpieczeństwa. 

 

d) Dostawa i montaż stojaków do siatkówki wraz z siatka, antenkami oraz tulejami - zgodność z PN-EN 

749, certyfikat bezpieczeństwa. 

d) Malowanie linii białych boiska do piłki ręcznej (proporcjonalnie zmniejszone), linii żółtych boiska do 

koszykówki(poprzecznie) oraz linii żółtych boiska do siatkówki (poprzecznie) (rysunek w załączniku nr 1). 

e) Malowanie logo „Małopolska” w polach bramkowych boiska do piłki ręcznej: w kolorze białym 

o długości 6-7 metrów. 

2. Zamawiający wymaga 36-miesięcznego okresu gwarancji na całość przedmiotu zamówienia. 

 

III. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31 sierpnia 2018 r. 

 

IV. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami. 

 

a) W imieniu Zamawiającego postępowanie prowadzi:  

 Anna Walczak-Panna  – dyrektor szkoły – tel. 698532322 

 Wojciech Doliński – dyrektor ASGS -  tel. 123890170 – pytania techniczne 

b) W postępowaniu o udzielenia zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 

przekazywane będą przez Zamawiającego i Wykonawcę pisemnie lub elektronicznie. 

c) W uzasadnionych przypadkach, Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić 

treść zapytania ofertowego. Dokonaną zmianę Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim 

wykonawcom, którym przekazano zapytanie ofertowe oraz zamieści na stronie internetowej 

Zamawiającego. 

 

V. Sposób złożenia oferty. 

 

a) Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na druku załączonym do zapytania ofertowego do dnia 

17.07.2018 r. do godziny 12.00 

b) Ofertę należy złożyć w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: „Oferta 

cenowa na Wykonanie bezpiecznej nawierzchni na boisku przy Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy 

w Szczodrkowicach wraz z infrastrukturą”. 

c) Ofertę można przesłać pocztą na adres Zamawiającego (32-043 Skała, Szczodrkowice 3) lub złożyć 

osobiście w siedzibie szkoły codziennie  w godzinach 8:00 – 14:00. Oferty złożone po terminie nie będą 

rozpatrywane. 

d) Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się w Szkole w dniu 17.07.2018 r. , godz. 12.30 w sali nr 6, parter. 

 



3 

 

VI. Informacja o oświadczeniach i dokumentach jakie powinna zawierać oferta: 

a) Druk Oferty – w załączniku nr 2 

b) Inne dokumenty: stosowne aktualne atesty i certyfikaty stosowanych materiałów lub urządzeń. 

 

VII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty. 

a) Kryterium decydującym o wyborze oferty jest – cena 100 % znaczenia, przy założeniu, że 

wykonawca złoży ofertę zawierającą przedmiot zamówienia zgodnie z wymaganiami 

zamawiającego. 

b) Wykonawcy zostaną poinformowani o wyborze najkorzystniejszej oferty, niezwłocznie po 

dokonanym wyborze. Wykonawca, który złożył ofertę najkorzystniejszą będzie zobowiązany do 

podpisania umowy w terminie do 7 dni od daty wysłania informacji o wyborze oferty. 

c) Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 

 

VIII. Postanowienia końcowe. 

a) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. 

Wykonawcom nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów uczestnictwa w postępowaniu 

w szczególności kosztów przygotowania oferty. 

b) Nie wypełnienie wszystkich wymagań zawartych w zapytaniu ofertowym spowoduje odrzucenie 

oferty. 

c) Wybór najkorzystniejszej oferty jest ostateczny i nie podlega procedurze odwoławczej. 

 

 

Szczodrkowice, dnia 4 lipca 2018 r.  

 

 

Anna Walczak-Panna 
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Załącznik nr 1 
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Załącznik nr 2 

FORMULARZ   OFERTOWY 

 

Wykonanie nawierzchni bezpiecznej syntetycznej na boisku  

przy  

Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Szczodrkowicach 

 

Lokalizacja: Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Szczodrkowicach 

Inwestor: Gmina Skała , 32-043 Skała, ul. Rynek 29, Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy 

w Szczodrkowicach 

 

ODPOWIADAJĄC NA ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO W TRYBIE ZAPYTANIA O CENĘ NA WYKONANIE BEZPIECZNEJ NAWIERZCHNI NA BOISKU PRZY 

SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA BRZECHWY W SZCZODRKOWICACH WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ 

   SKŁADAMY  OFERTĘ  NA  WYKONANIE  ZAMÓWIENIA  

WYKONAWCA: 

Nazwa_____________________________________________________________________ 

Adres______________________________________________________________________ 

Tel. _____________________________, Fax. _____________________________________ 

Reprezentant  Wykonawcy  ____________________________________________________ 

NIP ______________________________ REGON _________________________________ 

NR rachunku bankowego _____________________________________________________ 

w banku ___________________________________________________________________ 

Oferujemy następującą cenę za wykonanie zamówienia:  

Nr Podstawa Opis robót jm ilość Cena jedn. Wartość 

netto 

Termin 

realizacji 

Wykonanie nawierzchni bezpiecznej syntetycznej 

 Element Nawierzchnia      

1  Dostawa i montaż nawierzchni 

syntetycznej 

1) Warstwa stabilizująca gr. 25 – 35 

mm 

m2 800    
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2) Warstwa SBR gr. 10 mm 

3) Warstwa natrysku gr. 1-3 mm w 

kolorze ceglastym wraz z 

malowaniem linii boisk 

Razem nawierzchnia:  

 Element Wyposażenie      

2  Dostawa i montaż bramek do 

piłki ręcznej o wymiarze 3,0 x 

2,0 m wraz siatkami i tulejami 

kpl     

3  Dostawa i montaż stojaków do 

siatkówki wraz z siatka, 

antenkami oraz tulejami 

kpl     

Razem wyposażenie:  

Razem wykonanie nawierzchni bezpiecznej syntetycznej netto: 

VAT: 

WARTOŚĆ BRUTTO: 

 

 

 

 

1. Jednocześnie oświadczamy, że zapoznaliśmy się z przedmiotem zamówienia w terenie i prace objęte niniejszym zakresem zamówienia 

wykonamy w terminie do dnia ……………………. r. 

2. Oświadczamy, iż wszystkie informacje zamieszczone w Ofercie są prawdziwe (za składanie nieprawdziwych informacji Wykonawca 

odpowiada zgodnie z art. 270 KK) 

3. Oferta zawiera _______ kolejno ponumerowanych i podpisanych stron 

 

Do naszej oferty załączamy następujące dokumenty i załączniki: 

a)  aktualne atesty i certyfikaty stosowanych materiałów lub urządzeń. 

 

________________________________       

  Czytelny podpis i pieczęć uprawnionego 

               przedstawiciela  Wykonawcy              

 

 

 


