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Załącznik Nr 3 
Do Regulaminu udzielania zamówień publicznych 

o wartości nie przekraczającej kwoty 30 000 euro netto 
w Urzędzie Miasta i Gminy Bogatynia 

 
IPI.271.2.2017.JZ       Bogatynia 15.03.2017 
 

 
 
 
 

Zapytanie cenowe wraz z formularzem oferenta 
 
 
I. Zapytanie cenowe : 
 
 I.1.Zamawiający Gmina Bogatynia zaprasza do złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych 
polegających na naprawie uszkodzeń oraz renowacji nawierzchni na boisku wielofunkcyjnym ORLIK 
2012 w Zatoniu przy ulicy Ogrodowej. 

 
I.2.Przedmiot zamówienia : 
 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z naprawą uszkodzeń na 
boisku wielofunkcyjnym ORLIK 2012 w Zatoniu  przy ulicy Ogrodowej w zakresie:   
- wymiana fundamentu pod słupek do siatkówki wraz z nową tuleją i odtworzeniem warstw 
konstrukcyjnych i elastycznych podbudowy, 
- renowacji nawierzchni boiska wielofunkcyjnego o powierzchni ok.613m2 poprzez wykonanie 
jednokrotnego natrysku strukturalnego, przepuszczalnego dla wody, o zwartej, szorstkiej 
(gruboziarnistej) strukturze, wysokiej trwałości i odporności na intensywną eksploatację, 
- malowaniu linii do siatkówki i koszykówki farbami poliuretanowymi metodą natrysku (kolorystyka 
do uzgodnienia). 
 
Warunki realizacji inwestycji : 

 wytworzone odpady staje się własnością Wykonawcy i mają być na koszt Wykonawcy 
poddane odzyskowi lub utylizacji w miejscach do tego przeznaczonych (zgodnie z 
przepisami) - ich koszt należy ująć w cenie ryczałtowej planowanych prac; 

 Wykonawca jest zobowiązany do naprawy wszelkich szkód i odtworzenia zniszczeń 
mogących powstać w trakcie prowadzenia prac remontowych. Koszt tych napraw należy 
przewidzieć w cenie ryczałtowej planowanych prac; 

 koszt wszelkich kosztów mogących powstać w trakcie realizacji zadania należy ująć w cenie 
ryczałtowej; 

 Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej obiektu będącego przedmiotem niniejszego 
zamówienia celem prawidłowego określenia zakresu prac oraz ich wyceny. W tym celu 
przekazuje kontakt do kierownika obiektu : Dawid Szczepanik  tel. 535 830 212. 

 
I.3.Termin realizacji zamówienia : do 30 dni od daty przekazania placu budowy. 
 
I.4.Okres gwarancji : min. 36 m-cy 
 
I.5.Oferta 
 

1) Oferta winna zawierać:  
a) wypełniony formularz ofertowy z podaniem kwoty ryczałtowej za realizację przedmiotu 

zamówienia i terminem realizacji zadania; 
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b) podpisany i wypełniony  we wszystkich miejscach do tego przeznaczonych projekt 
umowy; 

c) dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego doświadczenia przez Oferenta np. 
referencje.  Oferent jest zobowiązany udokumentować należyte wykonanie (tj. zakończenie 
w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie 
niniejszego zamówienia) przynajmniej jednej roboty o zakresie: budowa lub remont 
obiektów sportowych o nawierzchni poliuretanowych  i powierzchni min. 500m2. 
 

2) Miejsce złożenia ofert : w formie pisemnej - Biuro Obsługi Interesanta Urząd Miasta i Gminy 
Bogatynia ul. Daszyńskiego 1. 

3) Termin składania ofert :  do dnia 18.04.2017r. godz. 15.30. 
 
I.6.Warunki płatności : płatność ryczałtowa, jednorazowa, po zakończeniu robót i podpisaniu 
protokołu zdawczo-odbiorczego bez uwag.  
 
I.7.Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami :  
 

Janusz Michalski – naczelnik Wydziału Przygotowania Inwestycji tel. 075 7725360, 
Joanna Zając – inspektor ds. przygotowania inwestycji tel. 075 7725363, 
Dawid Szczepanik – kierownik OSiR  tel. 535830212. 

 
 
Sporządziła: Joanna Zając 
 
 
 
………………………………                                                            ………………………………. 
(podpis Naczelnika Wydziału lub osoby zatrudnionej                                                                             (podpis kierownika jednostki)   
na samodzielnym stanowisku – pieczątka ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W załączeniu : 

1. Formularz ofertowy 
2. Projekt umowy 
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FORMULARZ OFERTOWY 
 
II. Oferta cenowa na wykonanie robót budowlanych polegających na naprawie uszkodzeń oraz 

renowacji nawierzchni na boisku wielofunkcyjnym ORLIK 2012 w Zatoniu przy ulicy Ogrodowej. 
II.1.nazwa wykonawcy……………………………………………………. 
II.2.adres wykonawcy……………………………………………………... 
II.3.NIP………………………………………. 
II.4.regon………………………………….. 
II.5.nr rachunku bankowego……………………………………………………..…. 
II.6.oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za : 
Cenę netto………………..zł ( słownie złotych)………………………………..……………………. 
Podatek VAT………………zł ( słownie złotych )…………………………………….…………….. 
Cenę brutto…………….zł ( słownie złotych )……………………………………………………….. 
II.7. Okres gwarancji ………………………………………… 
II.8.Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia, dokonałem / nie dokonałem * 
wizji lokalnej i nie wnoszę do niego zastrzeżeń 
II.9.Potwierdzam termin realizacji zamówienia …………od daty przekazania placu budowy. 
II.10.Wyrażam zgodę na warunki określone w zapytaniu cenowym i projekcie umowy stanowiącym 
załącznik do zapytania cenowego.   
       
 
            
           …………………………………….. 
          Data, podpis , pieczątka oferenta 
 
 
 
 

* - niepotrzebne skreślić 


