
                      Jastków 14.06.2017r. 

Nr sprawy G/2222/1/2016/17 

                                  

 
 

Zaproszenie do składania ofert 
(zamówienie poniżej 30000 Euro) 

 
Zamawiający: 

Gmina Jastków Panieńszczyzna ul. Chmielowa  3 w imieniu, której działa  

Dyrektor Gimnazjum im. J. Piłsudskiego                 

al .Warszawska  43, 21-002 Jastków, Krystyna Zniszczyńska  

 

zaprasza 

 

do złożenia oferty na usługę renowacji  parkietu w sali gimnastycznej budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum  

Pod pojęciem renowacji  parkietu należy rozumieć: 

 cyklinowanie parkietu w sali o wymiarach 18x32 m 

 gruntownie i trzykrotne lakierowanie parkietu  lakierem  antypoślizgowym o podwyższonej twardości i  odporności 

na ścieranie, dopuszczonym do parkietu w szkolnych salach gimnastycznych o dużej intensyfikacji  użytkowania. 

Lakier musi posiadać atesty ppoż. i dopuszczające do stosowania w pomieszczeniach zamkniętych, w których 

przebywają ludzie. 

 malowanie kolorowych linii wyznaczających boiska do: piłki ręcznej, piłki siatkowej  oraz koszykówki. 

 zakres prac obejmuje również demontaż i montaż drabinek gimnastycznych ok. 60 mb, oraz o ile zajdzie taka 

potrzeba demontaż i montaż listew przypodłogowych 

 DO PRACY MUSZĄ BYĆ WYKORZYSTANE MASZYNY BEZPYŁOWE 

 

Zaleca się dokonanie oględzin parkietu, który podlega renowacji , w szczególności dokonania niezbędnych pomiarów.   

 

Wymagany termin realizacji zamówienia:  od dnia 17.07.2017r. do 18.08.2017r. 

 

Termin Składania ofert: 
Oferty należy złożyć  do dnia  29.06.2017r. do godz. 14:00 

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 29.06.2017r. godz. 14:05 w budynku Gimnazjum pok. nr  50 

Oferty składane  po terminie nie będą rozpatrywane. 

 

Sposób składania ofert (do wybory przez wykonawcę): 
 Pisemnie (liczy się data wpływu do zamawiającego) na adres: 

Gimnazjum im. J. Piłsudskiego,  al. Warszawska 43,  21-002 Jastków 

 Pocztą elektroniczną na adres: 

zakupyszkola@onet.pl 

 Osobiście w sekretariacie Gimnazjum (adres, jak wyżej) 

 Do oferty należy załączyć parafowany projekt umowy oraz kosztorys wykonania zamówienia. 

 

 

Kryterium oceny ofert: 100% cena. 
 
Informacje w zakresie przedmiotu zamówienia udziela Remigiusz Kot, tel. 081 50 22 067, 

kom. 535 423 021, Gimnazjum , al. Warszawska 43, 21-002  Jastków 

 

Ofertę należy przedstawić na załączonym formularzu ofertowym. 

W załączeniu zawarty jest projekt umowy, jaka zostanie podpisana z wykonawcą, który zaoferuje najkorzystniejszą cenę.  

Wskazana w ofercie cena musi zawierać w sobie wszelkie koszty niezbędne do właściwej realizacji zamówienia, w tym 

wykorzystanie materiałów własnych wykonawcy.  

 

Jeżeli wartość ofert będzie wyższa niż możliwości finansowe zamawiającego, zamawiający może odstąpić od podpisania 

umowy. 

 

W załączeniu: 

1. Projekt umowy 

2. Formularz oferty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

/Pieczęć adresowa Wykonawcy/       dnia………….…………… 

 

 

Nr sprawy G/2222/1/2016/17 

 
 

 

Formularz ofertowy na wykonanie: 
renowacji  parkietu w sali gimnastycznej w budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Jastkowie  

al. Warszawska 43 21-002 Jastków 

 

 
Na podstawie zaproszenia do składania ofert podejmuję się wykonania prac będących przedmiotem zamówienia zgodnie z 

posiadaną wiedzą techniczną, obowiązującymi przepisami oraz normami i należytą starannością za wynagrodzeniem za 

całość zadania: 

 

 

Łączny koszt zamówienia  

(obejmujący wszystkie koszty niezbędne do właściwej realizacji zamówienia): 

 

 

a/ kwota netto: ________________________________   słownie: ______________________________ 

 

a/ podatek VAT:________________________________   słownie: ______________________________ 

 

a/ kwota brutto: ________________________________   słownie: ______________________________ 

    

 

1. Oświadczam, że: 

a. wykonam przedmiot zamówienia z materiałów własnych 

b. wykonam przedmiot zamówienia zgodnie z ustanowionymi przepisami, zasadami 

współczesnej sztuki budowlanej 

c. wskazany w ofercie koszt zamówienia zawiera w sobie wszelkie koszty niezbędne do 

właściwej realizacji zamówienia. 

 
2. Zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń. 

 

3. Zamówienie wykonam w terminie od dnia 17.07.2017r. do 18.08.2017r. 
 

4. Na wykonany przedmiot zamówienia udzielę gwarancji 60  miesięcy licząc od dnia bezusterkowego 

odbioru   końcowego robót. 

 

5. Akceptuję warunki umowy. 

 

6. Oświadczam, że zobowiązuję się do podpisania umowy w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. 

 

 

 

 

                                                                                            ____________________________ 
                                                                                       /podpis osoby upoważnionej do 
                                                           reprezentowania Wykonawcy/ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Umowa  (WZÓR) 

 

 

zawarta w dniu                                           pomiędzy:   

Gminą Jastków Panieńszczyzna ul. Chmielowa  3  NIP 713 28 75 020, w imieniu, której  działa  

Dyrektor Gimnazjum im. J. Piłsudskiego                 

al .Warszawska  43, 21-002 Jastków, Krystyna Zniszczyńska  

 

Zwana  w dalszej części umowy "Zamawiającą",  

a: 

 

 

 

 

zwanym dalej „Wykonawcą” 

Do niniejszej umowy nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z art. 4 ust. 8 cytowanej 

ustawy. 

                                                                                        §1 

Przedmiotem umowy jest: 

1. Usługa renowacji  parkietu w sali gimnastycznej. 

  Pod pojęciem renowacji  parkietu należy rozumieć: 

 cyklinowanie parkietu w sali o wymiarach 18x32 m 

 gruntownie i trzykrotne lakierowanie parkietu  lakierem  antypoślizgowym o podwyższonej twardości i  odporności 

na ścieranie, dopuszczonym do parkietu w szkolnych salach gimnastycznych o dużej intensyfikacji  użytkowania. 

Lakier musi posiadać atesty ppoż. i dopuszczające do stosowania w pomieszczeniach zamkniętych, w których 

przebywają ludzie. 

 malowanie kolorowych linii wyznaczających boiska do: piłki ręcznej, piłki siatkowej  oraz koszykówki. 

 zakres prac obejmuje również demontaż i montaż drabinek gimnastycznych ok. 60 mb, oraz o ile zajdzie taka 

potrzeba demontaż i montaż listew przypodłogowych 

 DO PRACY MUSZĄ BYĆ WYKORZYSTANE MASZYNY BEZPYŁOWE 

 

2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1 z materiałów własnych                  

z należytą starannością, zasadami współczesnej sztuki budowlanej oraz z poszanowaniem przepisów prawa. 

 

§2 

 

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie od dnia 17.07.2017r. do 18.08.2017r. 

  

§3 

 

1. Wartość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy wynosi: 

 

a/ kwota netto:     (słownie:                                               zł   )                                                                        
b/ kwota brutto:                            (słownie                                                zł.  )                                                                   

c/ podatek VAT                                      (słownie                                                zł.  )                                                                   

 

2. Wymienione w pkt. 1 wynagrodzenie zawiera wszelkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy. 

3. W przypadku zmiany zakresu rzeczowo-finansowego robót objętych niniejszą umową wielkość wynagrodzenia zostanie 

wyliczona kosztorysem powykonawczym w oparciu o stawki jednostkowe wynikające z oferty Wykonawcy, przy czym 

wielkość wyliczonego wynagrodzenia nie może przekroczyć wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1. 

 

§4 

 

1. Przedmiotem odbioru końcowego są wszystkie roboty wymienione w §1 pkt. 1 niniejszej umowy.  

2. Strony ustalają, że rozliczenie za przedmiot umowy  będzie dokonane fakturą przy stwierdzeniu w trakcie odbioru 

końcowego bezusterkowego wykonania przedmiotu umowy - faktura płatna w ciągu 14 dni  od  daty otrzymania.  

3. Najpóźniej w dniu odbioru końcowego robót Wykonawca przedłoży Zamawiającemu atesty oraz świadectwa użytych 

materiałów wymagane prawem. 

4.Podstawą odbioru robót jest spełnienie warunku, o którym mowa w ust. 3, a także uprzątnięcie przez Wykonawcę 

miejsca wykonywania robót. 

5.Zamawiający zobowiązuje się do dokonania odbioru robót w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę. 

6. Wynagrodzenie  dla Wykonawcy płatne będzie przelewem  na konto wskazane na fakturze VAT. 

7. Za zwłokę w zapłacie faktury Wykonawca może żądać odsetek ustawowych.  

 

§5  

 

1. Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy na okres 5 lat licząc od daty bezusterkowego odbioru 

końcowego przedmiotu umowy. 

 2.Wady fizyczne ujawnione lub powstałe w czasie okresu gwarancyjnego Wykonawca usunie na  własny koszt w 

terminie ustalonym w protokole komisji złożonej z przedstawicieli Zamawiającego.  

W razie braku ustalenia terminu w protokole komisji termin ten wynosił będzie 14 dni, licząc od zawiadomienia 

Wykonawcy o zaistniałych wadach lub usterkach. 



3. W przypadku nie dotrzymania terminu usunięcia usterek w określonym czasie Zamawiający bez uprzedzenia 

Wykonawcy zleca ich wykonanie na jego koszt. 

 

 

§6 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie wykorzystując do tego materiały ,  które  odpowiadają 

obowiązującym normom i posiadają odpowiednie atesty wymagane prawem . 

2. Wykonawca winien zapewnić potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz sprzęt wymagany do realizacji 

zamówienia. 

 

§7 

 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilnoprawną wobec osób trzecich za ewentualne skutki nieszczęśliwych wypadków 

zaistniałych podczas realizacji zamówienia i zawinionych z jego powodu. 

 

§8 

 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 5% wynagrodzenia umownego 

b) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za każdy dzień 

zwłoki, licząc od terminu ustalonego w § 2 

c) za zwłokę w wykonaniu napraw w okresie gwarancji w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za 

każdy dzień zwłoki, licząc od terminu, o którym mowa w § 5 ust. 2. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego            

w wysokości 5% wynagrodzenia umownego, z wyłączeniem odstąpienia, o którym mowa w § 10 ust. 1 niniejszej umowy 

3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przekraczającego wysokość kar umownych do 

wysokości rzeczywiście poniesionej straty lub szkody. 

 

§9 

 

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności. 

 

§10 

 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że 

wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, nie może żądać kar umownych. 

 

§11 

 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odnośne przepisy obowiązującego prawa, m. in. 

Kodeks cywilny, ustawa Prawo budowlane. 

 

§12 

 

Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egzemplarz dla Wykonawcy i 2 egzemplarze dla 

Zamawiającego. 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


