
                                                                                                                             Zduny, 15.05.2019 r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

Zapraszam do złożenia oferty na wykonanie zadania: 

„Roboty malarskie w Szkole Podstawowej w Zdunach” 

 

Wartość zamówienia – poniżej 30 000 Euro – Postępowanie w trybie „zapytanie ofertowe” 

zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Publicznych w Szkole Podstawowej w Zdunach. 

 

Zamawiający: 

Szkoła Podstawowa w Zdunach  

ul. Łacnowa 26  

63-760 Zduny 

Tel. 062 721 55 13,  

Fax: 062 721 57 71 

 

Adres strony internetowej zamawiającego: http://spzduny.pl/?page_id=821. 

 

Znak sprawy: SP.350.2.2019 .LK   

 

I. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest malowanie II piętra oraz zaplecze sali gimnastycznej Szkoły 

Podstawowej w Zdunach – zgodnie z załączonym przedmiarem i zakresem robót – załącznik nr 

4 (przedmiar stanowi charakter pomocniczy).  

 

CHARAKTERYSTYKA ROBÓT DLA ZADANIA  ROBOTY MALARSKIE  

NA II PIĘTRZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZDUNACH ORAZ ZAPLECZU 

SALI GIMNASTYCZNEJ 

 

1/ II PIĘTRO 

 

Zakres robót: 

- przygotowanie do malowania oraz częściowo zmycie powierzchni do malowania 

- zagruntowanie powierzchni przewidzianych do malowania farbami emulsyjnymi 

- w klasie nr 26 wklejenie siatki oraz szpachlowanie  połączeń płyt stropowych na suficie 

- malowanie dwukrotne wszystkich sufitów farbą białą – produkt referencyjny technicznie 

dekoral 

- malowanie dwukrotne wszystkich ścian farbą kolorową zmywalną ścian powyżej lamperii 

- produkt referencyjny technicznie dekoral oraz w całości gabinetu wicedyrektora oraz 

pielęgniarki 

- malowanie tapetą natryskową lamperii wszystkich pomieszczeń 

- malowanie dwukrotne farbą olejną brudników przypodłogowych uprzednio malowanych 

- malowanie dwukrotne farbą olejną obustronnie drzwi oraz ich futryn 

 

2/ ZAPLECZE SALI GIMNASTYCZNEJ  -  PARTER ORAZ I PIĘTRO BEZ SZATNI 

ORAZ SANITARIATÓW 

 

Zakres robót: 

- przygotowanie do malowania oraz częściowo zmycie powierzchni do malowania 

- zagruntowanie powierzchni przewidzianych do malowania farbami emulsyjnymi 

- usunięcie starej farby olejnej na lamperiach w pomieszczeniach  siłowni oraz sali 

bilardowej  
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- malowanie dwukrotne wszystkich sufitów farbą białą – produkt referencyjny technicznie 

dekoral 

- malowanie dwukrotne wszystkich ścian farbą kolorową zmywalną ścian oraz powyżej 

lamperii w siłowni i sali bilarda  – produkt referencyjny technicznie dekoral  

- malowanie tapetą natryskową lamperii  pomieszczeń siłowni oraz sali bilardowej 

- zabezpieczenie  lakierem bezbarwnym lamperii uprzednio malowanych emulsją 

- malowanie dwukrotne farbą olejną obustronnie drzwi oraz ich futryn 

- wykonanie zabudowy rur co w pomieszczeniu sali bilarda 

- malowanie farbą olejną balustrad oraz desek wykończeniowych na balustradach 

 

3/ UWAGI OGÓLNE 

- wszystkie użyte nazwy materiałów oznaczają produkty równomierne jakościowo o nie 

gorszych parametrach technicznych niż przywołane 

- wymienione w pozycjach roboty są robotami podstawowymi, roboty pomocnicze jak np. 

użycie drabin, rusztowań stanowią koszty pośrednie robót 
 

II. Termin wykonania zamówienia. 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 01.07.2019 r. – 20.08.2019 r. 

 

III. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy spełniający warunki: 

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 

2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także 

dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia. 

4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

IV. W celu potwierdzenia wymaganych wyżej warunków wraz z ofertą należy 

dostarczyć: 

1. Oświadczenie o spełnianiu warunków wymienionych w punkcie III – załącznik nr 2 

do oferty. 

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do 

ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert. 

3. Parafowany projekt umowy – załącznik nr 3 do oferty. 

4. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy  – załącznik nr 1 do oferty. 

 

V. Ocena ofert, oraz miejsce i termin składania ofert: 

1. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem  i złożeniem oferty. 

2. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 

  cena – 90 % 

  gwarancja – 10 % 

   

3.Oferta wraz z załącznikami winna być napisana w języku polskim, trwałą i czytelną 

techniką, wypełniona i parafowana w całości oraz podpisana przez osobę 

upoważnioną do reprezentowania firmy. 

5. Wykonawca złoży ofertę w zaklejonej kopercie skierowanej na adres Zamawiającego 

wraz z oznaczeniem: „Oferta na Roboty malarskie w Szkole Podstawowej  

     w Zdunach”. 

6. Termin składania ofert upływa dnia 30.05.2019 roku o godz. 1000 w sekretariacie 

Szkoły Podstawowej w Zdunach. 

    Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 



7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania 

przyczyny. 

8. Otwarcie i ocena ofert nastąpi 15 minut po upływie terminu składania ofert w 

sekretariacie Szkoły Podstawowej w Zdunach,  

VI.           Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty 

     Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom 

określonym w niniejszym zapytaniu oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą. 

     Wynik i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony w siedzibie Szkoły 

Podstawowej  w Zdunach oraz na stronie internetowej pod adresem: 

http://spzduny.pl/?page_id=821. 

 

 

VI. Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są: 

mgr Andrzej Hejdysz – Dyrektor Szkoły w Zdunach  - tel. 62 7215513 
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      FORMULARZ  OFERTY 

o wartości netto poniżej 30 000 euro. 

 

I. Nazwa i adres Zamawiającego: 

Szkoła Podstawowa w Zdunach ul. Łacnowa 26, 63-760 Zduny 

Tel. 062 721 55 13,  

Fax: 062 721 57 71 

 

II. Nazwa przedmiotu zamówienia: 

„Roboty malarskie w Szkole Podstawowej w Zdunach” 

 

III. Tryb postępowania: zapytanie ofertowe. 

 

IV.  Nazwa i adres Wykonawcy: 

 

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

nr tel. ………………………. 

NIP: ………………………… 

REGON: ………………………. 

                  

                Numer konta bankowego …………………….      

             
                                                                                                                 (pieczęć Wykonawcy) 

 

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za: 

 

cenę netto: …………………… zł 

 

słownie netto: …………………………………………………………. zł 

 

podatek VAT: ………………. zł 

 

słownie podatek VAT: ……………………………………………….. .zł 

 

cenę brutto: ………………….. zł 

 

słownie brutto: ………………………………………………………… zł 

 

 

 

2. Termin wykonania zamówienia . 

……………………………………………. 

 

3. Oświadczamy, że: 

- akceptujemy wszystkie warunki zawarte w zapytaniu ofertowym, 

- zapoznaliśmy się z projektem umowy i nie wnosimy do niego uwag, 

- w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy w miejscu  

i terminie określonym przez Zamawiającego. 

 



4.  Okres udzielonej gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia…………………… 

 

5. Ofertę niniejszą składamy na kolejno ponumerowanych stronach 

 

 

 

6. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są: 

 

1. ……………………………………….. 

2. ……………………………………….. 

3. ……………………………………….. 

 

…………, dnia …………………                ……………………………. 
                           podpisy i pieczęcie osób upoważnionych  

 

                                                                                                                     do reprezentowani Wykonawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   (pieczęć Wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

załącznik nr 2 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Składając ofertę w trybie (pozaustawowym) na: 

 „Roboty malarskie w Szkole Podstawowej w Zdunach” 

 

oświadczamy, że spełniamy warunki dotyczące: 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia; 

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.    

 

  dnia     

podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w 

imieniu Wykonawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

pieczęć wykonawcy 

 



 

 

U M O W A   Nr 1/2019 rok 

 

 

zawarta w dniu ………………………. roku pomiędzy  

Nabywcą -  Gminą Zduny, z siedzibą: ul. Rynek 2, 63-760 Zduny,  

NIP- 621-16-94-095, Odbiorcą – Szkołą Podstawową w Zdunach,  

z siedzibą: ul. Łacnowa 26, 63-760 ZDUNY 

reprezentowaną z upoważnienia Burmistrza przez : 

mgr Andrzeja  Hejdysza – dyrektora  Szkoły Podstawowej w Zdunach, 

Gabrielę Plucińską – głównego księgowego Szkoły Podstawowej w Zdunach 

zwanym dalej „Zamawiającym”, 

a 

firmą: ……………………………………………………………………. 

z siedzibą: ……………………………………………………………….. 

działającą na podstawie: 

NIP: ……………………………………………………………………… 

reprezentowaną przez: ………………………………………………….. 

zwaną dalej ”Wykonawcą” 

- o treści następującej:  

§ 1 

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania  zadania 

Roboty malarskie oraz zaplecze sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Zdunach. 
             

§ 2 

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie ze  wszystkimi 

wymaganiami Zamawiającego wskazanymi w zaproszeniu do składania ofert, zgodnie ze złożoną 

ofertą. 

§ 3 

 Termin wykonania prac ustala się na 01.07.2019 r. – 20.08.2019 r. 
                                                                                                      

§ 4 

 Strony ustalają, że Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe z tytułu wykonania 

przedmiotu umowy  

w kwocie ………………………….. złotych netto  

       (słownie: …………………………………………………….. zł) 

       VAT . ………….. zł  

       (słownie: ………………………………………………………….. zł) 

       łączna kwota: ……………………………... złotych brutto 

       (słownie: ………………………………………………………….. zł) 

§ 5 

Za wykonanie przedmiotu zamówienia strony rozliczą się na podstawie faktury wystawionej przez 

Wykonawcę. 

Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty należności za wystawioną fakturę w okresie 14 dni od 

dnia otrzymania faktury od Wykonawcy, po uprzednim dokonaniu ostatecznego odbioru. 

 

 

 



 

§ 6 

Wykonawca udziela …………………. gwarancji jakości na wykonane prace malarskie. 

Bieg gwarancji rozpoczyna się z chwilą podpisania protokołu odbioru prac. 

O wszelkich wadach ujawnionych w okresie gwarancji Zamawiający powiadomi Wykonawcę 

najpóźniej w terminie 14- tu dni od daty ich ujawnienia. 

§ 7 

Zamawiający wyklucza możliwość zlecenia wykonania części umowy innym podmiotom – 

„podwykonawcom”. 

§ 8 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości: 

1) 0,2 % ceny za każdy dzień z tytułu zwłoki w wykonaniu  Umowy w terminie, 

2) 10 % ceny w przypadku odstąpienia od Umowy w całości przez Zamawiającego z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy. 

 

§ 9 

1.Przedmiotem odbioru jest przedmiot umowy. 

2.Razem z wnioskiem o dokonanie odbioru końcowego robót Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu: 

1) atesty na materiały 

3.Zamawiający dokona odbioru końcowego robót i sporządzi protokół z przyjęcia robót w terminie 

14 dni od doręczenia wniosku, o którym mowa w ust.2. 

4.Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego Zamawiający stwierdzi, że przedmiot umowy nie 

osiągnął gotowości do odbioru, Zamawiający może odmówić odbioru, a fakt ten nie może być 

podstawą do przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy oraz nie naliczenia stosownych 

kar umownych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w terminie. 

5.W związku z zaistnieniem okoliczności, o których mowa w ust.4, Zamawiający w porozumieniu  

z Wykonawcą, wyznaczy ponowny termin odbioru robót. 

 

§ 10 

Wszelkie zmiany postanowień zawartych w umowie wprowadzone mogą być tylko w formie 

pisemnych aneksów do niniejszej umowy. 

§ 11 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego . 

 

§ 12 

Ewentualne spory mogące wyniknąć w trakcie realizacji niniejszej umowy podlegają orzecznictwu 

sądu powszechnego właściwego według siedziby Zamawiającego. 

§ 13 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                                          WYKONAWCA 

                       


