
Ożarów,08.06.2016  

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 
(szacunkowa wartość zamówienia poniżej 30 000 euro) 

ZAMAWIAJĄCY: 
Szkoła Podstawowa im. Anny i Andrzeja Nowaków w Ożarowie, Ożarów 160 tel./fax 81 5017819 , mail:  
spozarow@poczta.onet.pl , strona szkoły, na której znajduje się zaproszenie: 
www.ozarowszkola.republika.pl 
zaprasza do złożenia oferty na wykonanie roboty budowlanej, której wartość nie przekracza wyrażonej w 

złotych równowartości kwoty 30000 euro, wyłączonej ze stosowania przepisów ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423) Prawo zamówień 

publicznych, zgodnie z art. 4 pkt. 8.: 

1. Przedmiot zamówienia:  

I. Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej potrzebnej do zgłoszenia robót 

montażowych pilkochwytów na boisku przy szkole w Ożarowie zgodnie z prawem 

budowlanym. 

Wytyczne do projektu:  

- min. wysokość 5,00 m npt 

- łączna długość 2x 27 m = 54 mb 

- element nośny – słup stalowy co najmniej fi 60 mm, grubość ścianki 3 mm 

- roboty fundamentowe 

II. Wykonanie piłkochwytów na boisku szkolnym według projektu  

Specyfikacja robót: 

- wykonanie wykopów fundamentowych 

- wykonanie fundamentów 

- dostarczenie i montaż piłkochwytów 

- dostarczenie atestów na wszystkie wbudowane materiały 

W/w roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacja techniczną i sztuką budowlaną 

III. Roboty rozbiórkowe komórek i toalet zewnętrznych  

Specyfikacja robót: 

- rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych falistych i utylizacja  ok. 56 m2 

- rozebranie pokrycia dachowego z blachy płaskiej ok. 24 m2 

- rozebranie ścian z cegieł 

- wywiezienie gruzu 

IV. Uporządkowanie i niwelacja terenu po pracach rozbiórkowych, nawiezienie ziemi rodzimej na 

boisko w celu równomiernej niwelacji oraz nadanie właściwego kształtu płyty boiska, zasianie 

trawy na powierzchni boiska   

Wskazane jest zapoznanie się z zakresem robót na koszt wykonawcy na miejscu w Szkole Podstawowej 

im. Anny i Andrzeja Nowaków w Ożarowie przed wypełnieniem oferty i podaniem ceny. 

2. Kryteria wyboru: cena – 100 %  

3. Okres gwarancji; 36 miesięcy  

4. Termin realizacji zamówienia:   Do   20 sierpnia  2016 r.  

5. Miejsce oraz sposób składania ofert (do wyboru przez   wykonawcę), termin: 
 
1) Szkoła Podstawowa im. Anny i Andrzeja Nowaków w Ożarowie Ożarów 160    24-150 Nałęczów 
2) Fax: 81 5017819 
3) mail: spozarow@poczta.onet.pl 



 
Oferty należy złożyć pisemnie lub emailem wyłącznie w dniu  20 czerwca  2016 r. do godz. 15:00 
 
Oferty składane przed i po terminie nie będą rozpatrywane. 
  

6. Sposób obliczenia ceny: oferta powinna zawierać cenę brutto za realizację zamówienia. 

7. Oferty należy składać na całość robót, oferty częściowe nie będą rozpatrywane.  

8. Zamawiający odrzuci ofertę, która nie spełni wymagań określonych w ogłoszeniu o zamówieniu.  

9. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom 

przedstawionym w ogłoszeniu o zamówieniu i przedstawi najkorzystniejszą ofertę w oparciu o kryteria 

wyboru określone w ogłoszeniu o zamówieniu z zastrzeżeniem pkt. 12.  

10. Zamawiający powiadomi wykonawców o wyniku postępowania poprzez zamieszczenie informacji na 

stronie internetowej.  

11. Zamawiający podpisze z wykonawcą umowę załączoną do zaproszenia ofertowego.  

12. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza unieważnienie postępowania.  

13. Informacji w zakresie przedmiotu zamówienia udziela pani Krystyna Wawręta  tel. 81 5017819 

14. Zamawiający zastrzega, że w przypadku braku środków na realizację całego zamówienia zostanie 

zmniejszony zakres robót i roboty zostaną zrealizowane częściowo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wzór umowy 

Umowa zawarta w dniu  ............r. w  Ożarowie pomiędzy: 

 Szkołą Podstawową im. Anny i Andrzeja Nowaków w Ożarowie Ożarów 160  24-150 Nałęczów NIP 713 
26070 91 reprezentowaną przez Dyrektora  - Krystynę Wawrętą  zwaną dalej „Zamawiającym”, a ............ 
reprezentowaną przez ................................ zwaną/zwanym dalej „Wykonawcą”. 

§ 1  
Podstawa zawarcia umowy 

Umowa zostaje zawarta po przeprowadzeniu zapytania ofertowego o udzielenie zamówienia o wartości 
szacunkowej poniżej 30000 euro. Postępowanie nie wymaga stosowania przepisów ustawy Prawo 
zamówień publicznych zgodnie z art. 4 pkt 8 (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. 
poz. 423).  

§ 2  
Przedmiot umowy 

1.Przedmiotem niniejszej umowy jest: 1) wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej potrzebnej 

do zgłoszenia robót montażowych pilkochwytów na boisku przy szkole w Ożarowie zgodnie z prawem 

budowlanym, 2) wykonanie piłkochwytów na boisku szkolnym według projektu 3) roboty 

rozbiórkowe komórek i toalet zewnętrznych, 4) uporządkowanie i niwelacja terenu po pracach 

rozbiórkowych, nawiezienie ziemi rodzimej na boisko w celu równomiernej niwelacji oraz nadanie 

właściwego kształtu płyty boiska, zasianie trawy na powierzchni boiska.   

2. Prace wymienione w ust. 1. należy wykonać zgodnie ze specyfikacją podaną w zaproszeniu 

ofertowym. 

3. Materiały budowlane niezbędne do wykonania remontu winny być dostarczone przez Wykonawcę w 

ramach niniejszej umowy.  

4. Materiały budowlane niezbędne do wykonania prac remontowych winny być nowe. 

§ 3  
Zasady realizacji przedmiotu umowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac wymienionych w § 2 ust. 1. zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i sztuką budowlaną oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach, a także uzgodnionymi z 
Zamawiającym zmianami podjętymi w trakcie realizacji prac.  
2. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania w miejscu prowadzonych prac obowiązujących 
przepisów bhp i ppoż.  
3. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia przy prowadzonych pracach odpowiedniego nadzoru 
technicznego oraz pracowników o kwalifikacjach niezbędnych do odpowiedniego i terminowego 
wykonania robót.  
4. Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć, oznakować prace oraz dbać o stan techniczny i 
prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania. Wykonawca ponosi pełną 
odpowiedzialność za teren prac od chwili jego przyjęcia.  

§ 4  
Termin wykonania umowy 

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie do dnia 20 sierpnia 2016 r. 

§ 5  
Wynagrodzenie 

Ustalone ryczałtowe wynagrodzenie Wykonawcy wynosi: cena brutto ..............zł   (słownie:........).  
 



                                                                                            § 6  
                                                                                 Warunki płatności 

1. Zapłata wynagrodzenia przysługująca Wykonawcy za wykonane i potwierdzone protokołem odbioru 
prace, będzie płatna przelewem na jego rachunek bankowy  w terminie do 12 dni od daty otrzymania 
faktury przez Zamawiającego.  
2. Płatnik: Szkoła Podstawowa im. Anny i Andrzeja Nowaków w Ożarowie Ożarów 160    24-150 
Nałęczów NIP 713 26070 91 

§ 7 

Odbiory 

1. Dokumentem odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia w toku odbioru, jak 
też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w tej dacie wad.  
2. Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące 
uprawnienia:  

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,  
2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, może żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi 
na koszt Wykonawcy lub obniżenia przysługującego wynagrodzenia. 

3. Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury końcowej po usunięciu wszystkich wad. 
Potwierdzenie usunięcia wad następuje w formie pisemnej w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia 
ich usunięcia przez Wykonawcę.  
4. Żądając usunięcia stwierdzonych wad, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin technicznie 
uzasadniony na ich usunięcie. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość 
związanych z tym kosztów.  
5. W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę zgłoszonej wady w wyznaczonym terminie, 
Zamawiający może usunąć wadę w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt po uprzednim pisemnym 
powiadomieniu Wykonawcy.  
6. W razie stwierdzenia wad nie nadających się do usunięcia, Zamawiający ma prawo obniżyć 
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości.  
7. Do czasu zakończenia odbioru Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonane prace. 

§ 8  

Kara umowna za zwłokę 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:  

1) w przypadku niedotrzymania terminu zakończenia prac określonego w § 4 niniejszej umowy w 
wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia, 
2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,2 % wynagrodzenia 
umownego brutto za każdy dzień opóźnienia, liczone od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,  
3) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność 
Wykonawca w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto,  

  2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:  

1) w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność 
Zamawiający, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto,  
2) W przypadku zwłoki w opłaceniu faktury Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe.  

3. Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania do wysokości szkody rzeczywiście  
poniesionej.  



4. W razie naliczenia kar umownych, Zamawiający potrąci je z wystawionej faktury.  

§ 9 Gwarancja 

1. Wykonawca niniejszym udziela gwarancji na wykonane prace na okres 3 lat od daty podpisania przez 
Zamawiającego i Wykonawcę protokołu odbioru końcowego:  

1) wady ujawnione w okresie gwarancji wykonawca zobowiązany jest usunąć lub dostarczyć rzeczy 
wolne od wad, niezwłocznie po zawiadomieniu i wydaniu polecenia przez Zamawiającego,  
2) w przypadku niezachowania terminu wyznaczonego przez Zamawiającego, Zamawiający ma 
prawo powierzyć usunięcie wady osobie trzeciej na wyłączny koszt i ryzyko Wykonawcy, co nie 
pozbawia go dochodzenia innych roszczeń przewidzianych niniejszą umową.  

2. Zgłoszenie wad dokonywane będzie przez Zamawiającego niezwłocznie w formie pisemnej. Wszelkie 
koszty związane z wykonywaniem gwarancji ponosi Wykonawca.  

 

§ 10 Osoby uprawnione do nadzorowania realizacji umowy  

Strony wyznaczają swoich przedstawicieli na miejscu prowadzonych prac: - Zamawiający: Krystyna 
Wawręta   - Wykonawca:  

§ 11 Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli:  

1) Wykonawca z przyczyn od siebie zależnych, nie podjął realizacji prac w terminie 5 dni od umownej 
daty ich rozpoczęcia lub w terminie 5 dni od wezwania go przez Zamawiającego do ich rozpoczęcia.  
2) Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych zastrzeżeń Zamawiającego, nie wykonuje prac 
zgodnie z warunkami umownymi lub zaniedbuje zobowiązania umowne.  
3) Wykonawca zaniechał realizacji umowy, a w szczególności przerwał realizację prac przez okres 
dłuższy niż 5 dni.  
4) suma kar umownych naliczonych przez Zamawiającego z powodów określonych w § 7 ust. 1 pkt 1) 
i 2) przekroczyła kwotę 10% wynagrodzenia brutto ustalonego niniejszą umową.  

2. Zamawiający może także, w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 
umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
odstąpić, od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.  
3. W wypadkach określonych w ust. 1 oraz w ust. 2 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia 
należnego mu z tytułu wykonania części umowy.  
4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem 
nieważności.  

§ 12 Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz 
polskiego prawa budowlanego.  
2. Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo sąd 
powszechny w Lublinie.  
3. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Wykonawca a 
dwa Zamawiający.  

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                      WYKONAWCA: 

 



 


