
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Jaworzyna Śląska, dnia 20.07.2020r 

 
 
 
 
 
 

                                                                                               
ZAPYTANIE OFERTOWE 

I ZAMAWIAJĄCY: 

 

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Jaworzynie Śląskiej; 58 – 140 Jaworzyna Śląska; ul. 

Mickiewicza 9 

 

Działając w oparciu o zapisy regulaminu dotyczącego udzielenia zamówień o wartości do 30 000 

Euro proszę o złożenie oferty cenowej na wykonanie robót remontowych w pomieszczeniach 

kuchni w obiekcie Zamawiającego położonym przy ul. Jana Pawła II 16 w Jaworzynie Śląskiej.  

 

(CPV 4545300 7– roboty remontowe i renowacyjne) 

 

II OPIS I ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

Wykonanie robót remontowych w pomieszczeniach kuchni w obiekcie Zamawiającego położonym 

przy ul. Jana Pawła II 16 w Jaworzynie Śląskiej. Zakres prac obejmuje między innymi:  

1. Przegotowanie powierzchni ścian i sufitów do malowania wraz usunięciem starej powłoki 

olejnej z lamperii. 

2. Wykonanie gładzi gipsowych na uprzednio przegotowanych ścianach  i sufitach wraz z ich 

malowaniem,  

3. Wymianę glazury ściennej w pomieszczeniu kuchni,  

4. Demontaż istniejących granitowych blatów roboczych wraz ze ściankami na których są 

wsparte,  

5. Wymianę części stolarki drzwiowej, w tym drzwi wejściowych,  

6. Przebudowę części instalacji wodno-kanalizacyjnej,  

 

Szczegółowy zakres prac określa załączony przedmiar robót stanowiący załącznik nr 3 do 

niniejszego zapytania. 

 

III TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 

Wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie do 31.08.2020 r. zgodnie z podpisaną 

umową, której treść stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.  

 

IV INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO  

Z WYKONAWCAMI ORAZ POZYSKIWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW. 

Dyrektor  
Szkoły Podstawowej w Jaworzynie Śląskiej 

 
58-140 Jaworzyna Śląska, ul. Mickiewicza 9,10; Jana Pawła II 16 

tel. 74 8588 177, 748588154 fax. 74 8587 889 
e-mail: sp@szkola.jaworzyna.net 

www.szkola.jaworzyna.net 
 



 

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą 

przekazywać:  

- pisemnie na adres: Szkoła Podstawowa w Jaworzynie Śląskiej, 58-140 Jaworzyna Śląska, ul. Jana 

Pawła II 16,  

- drogą elektroniczną: e-mail: sp@szkola.jaworzyna.net 

 

V OSOBY PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO UPRAWNIONE DO 

            POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI. 

1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących 

postępowania oraz w sprawach merytorycznych jest Pan Krzysztof Sołtys – Dyrektor Szkoły 

Podstawowej w Jaworzynie Śląskiej, tel. 601 155 470 ; 74/ 8588177 

2. Wykonawca może się zwrócić pisemnie do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków 

udzielenia zamówienia: 

Kontakt z Zamawiającym: 

 

- pisemnie na adres: Szkoła Podstawowa w Jaworzynie Śląskiej, 58-140 Jaworzyna Śląska, ul. Jana 

Pawła II 16,  

- drogą elektroniczną: e-mail: sp@szkola.jaworzyna.net  

 

VI  WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ DOKUMENTY, JAKIE WYKONAWCA 

POWINIEN ZAŁĄCZYĆ NA POTWIERDZENIE SPEŁNIANIA WYMAGAŃ,                                

JEŻELI NIE SKŁADA OFERTY PRZEZ PLATFORMĘ ZAKUPOWĄ: 

 

1. Wypełniony formularz cenowo – ofertowy (załącznik nr 1), zawierający cenę netto i brutto za 

wykonanie przedmiotu zamówienia oraz wysokość stawki podatku VAT obowiązującej dla 

przedmiotowego zadania. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem 

przedmiotu zamówienia. 

 

VII MIEJSCE SKŁADANIA OFERTY CENOWEJ 

Ofertę cenową przygotowaną zgodnie z pkt VI niniejszego zapytania należy złożyć: 

 w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego - Szkoła Podstawowa w Jaworzynie Śląskiej, 

58-140 Jaworzyna Śląska, ul. Jana Pawła II 16, lub 

 przesłać na adres: Szkoła Podstawowa w Jaworzynie Śląskiej, 58-140 Jaworzyna Śląska, ul. 

Jana Pawła II 16, lub 

 przesłać drogą e-mail-ową na adres: sp@szkola.jaworzyna.net  

Termin składania ofert ustala się do dnia 30.07.2020r. do godziny 12.00.  

 

VIII OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

1. Wykonawca podaje cenę ryczałtową na całość zamówienia posługując się przy tym 

załączonym do niniejszego zapytania ofertowego przedmiarem. Cena musi uwzględniać 

wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty, jakie 

poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji 

przedmiotu zamówienia, w tym przenoszenie mebli, zabezpieczenie sprzętu i podłóg, 

wywóz i utylizacja gruzu.   

2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą oraz słownie z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku. 

3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia. 

4. Wszystkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych 

polskich. 

 

IX INFORMACJE DODATKOWE 

1. Wykonawca związany jest ofertą cenową przez okres 30 dni. 

mailto:sp@szkola.jaworzyna.net


 

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz upływem terminu składnia oferty cenowej. 

3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 

4. Najkorzystniejsza oferta cenowa, to oferta określająca najniższą cenę za wykonanie remontu 

pomieszczeń kuchennych w budynku Szkoły.   

5. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się 

o udzielenie zamówienia o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej. 

6. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia 

o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą. 

7. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, 

Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez 

przeprowadzania ich ponownej oceny. 

8. Zamawiający zastrzega, że może pozostawić niniejsze zapytanie ofertowe bez 

rozstrzygnięcia, jeżeli każda ze złożonych ofert przekroczy kwotę, jaką Zamawiający 

przeznaczył na realizację usługi objętej zapytaniem.     
Załączniki: 

1. Oferta cenowa - wzór, 

2. Projekt umowy, 

3. Przedmiar robót, 

4. Klauzula informacyjna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 1 do zapytania 

ofertowego z dnia 20.07.2020r 

............................................................................              
 (pieczęć adresowa Wykonawcy) 

 

Szkoła Podstawowa w Jaworzynie Śląskiej  

ul. Mickiewicza 9 

58-140 Jaworzyna Śląska  

 

 

OFERTA CENOWA 

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 20.07.2020r.. składamy ofertę na Wykonanie robót 

remontowych w obiekcie Zamawiającego położonym przy ul. Jana Pawła II w Jaworzynie Śląskiej -

remont pomieszczeń kuchni.  

 

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia jak w ww. zapytaniu ofertowym za kwotę: 

 

netto: ……………… zł /słownie netto/ 

…………..…………………………………… 

VAT: ……………… zł  /słownie VAT/ 

…………………………………..…………… 

brutto: ……………  zł /słownie brutto/ 

……………………………………………… 

2. Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia do dnia  31.08.2020r 

3. Zobowiązujemy się do dostarczenia Zamawiającemu przed podpisaniem umowy, kosztorysu 

ofertowego na podstawie którego wyceniony został przedmiot zamówienia wraz 

 z wycenionym zestawieniem materiałów i sprzętu.    

4. Oświadczamy, że:  

a) Uważamy się za związanych niniejszą umową przez okres 30 dni licząc od daty 

wyznaczonej na składanie ofert. 

b) Przedmiot prowadzonej działalności jest tożsamy z przedmiotem zamówienia. 

c) Posiadamy niezbędną wiedzę, uprawnienia i doświadczenie oraz dysponujmy potencjałem 

technicznym, kadrowym i znajdujemy się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia. 

d) W stosunku do firmy nie otwarto likwidacji i nie ogłoszono upadłości. 

e) Oświadczamy, że nie zalegamy z opłacaniem podatków we właściwym urzędzie 

skarbowym oraz że nie zalegamy z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne w 

ramach właściwego systemu (Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Kasa Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego). 

f) Zapoznaliśmy się z postanowieniami zawartymi w projekcie umowy i w przypadku 

wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej, zobowiązujemy się do zawarcia umowy                             

w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

g)  KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów związanych ze 

złożeniem oraz realizacją oferty cenowej na realizację zamówienia podprogowego.                       

I 
       

 .....................................................................................  

Data i podpis i pieczęć osoby upoważnionej 

 



 

Załącznik nr 2 do zapytania 

ofertowgo  z dnia 20.07.2020r. 

 

Umowa 
 

zawarta w Jaworzynie Śląskiej w dniu ……….. 2020 r. 

pomiędzy: 

Szkołą Podstawową im Marii Konopnickiej z siedzibą w Jaworzynie Śląskiej, ul. Mickiewicza 9, 

58-140 Jaworzyna Śląska, reprezentowanym przez: 

1. Krzysztofa Sołtysa  – Dyrektora Szkoły 

zwaną dalej „Zamawiającym”, 

a 

…………………………………………………………………………………………………………

… 

zwanym dalej „Wykonawcą” 

§ 1 

1. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia prac remontowych w obiekcie Zamawiającego 

położonym przy Jana Pawła II 16 w Jaworzynie Śląskiej polegających na remoncie 

pomieszczeń kuchni zwanych dalej „Remontem”.  

2. Szczegółowy zakres prac ujęty został w kosztorysie ofertowym przedstawionym przez 

Wykonawcę przed podpisaniem niniejszej umowy, który zawiera wycenę przedmiotu umowy. 

Wykonawca zobowiązał się do wykonania kosztorysu jak wyżej zgodnie z przedmiarem robót, 

który stanowił załącznik do zapytania ofertowego z dnia 20.07.2020r. 

3. Wykonawca zobowiązuje się rozpocząć wykonywanie Remontu zgodnie z ustalonym przez 

strony harmonogramem prac i wykonać przedmiot umowy w terminie do 31.08.2020r. 

 

§ 2 

1. Zamawiający oświadcza, że punkty poboru wody i energii znajdują się w remontowym 

obiekcie. 

2. Przed przystąpieniem do prac Wykonawca uzgodni z Zamawiającym kolorystykę ścian i rodzaj 

płytek ściennych.   

3. Wykonawca jest zobowiązany wykonywać przedmiot Umowy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi wykonania robót, 

wiedzą techniczną oraz bez pomocy podwykonawców. 

4. Wykonawca zobowiązany jest zorganizować, zagospodarować oraz należycie zabezpieczyć plac 

budowy w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób przebywających na terenie budowy                                  

i w jej obrębie oraz postępować z odpadami zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami prawa. 

5. Wszelkie prace w ramach Remontu wykonywane będą na obiekcie czynnym. Remont należy 

przeprowadzać w sposób zapewniający ciągłość pracy i bezpieczeństwo osób i mienia 

znajdujących się w strefie zagrożenia. Wszelkie koszty związane ze stratami przez niewłaściwe 

zabezpieczenie obiektu będą obciążać Wykonawcę. 

6. Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy, 

znajdujące się na terenie budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy. 

7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilno-prawną za ewentualne szkody osób 

trzecich spowodowane brakiem lub niewłaściwym oznakowaniem i zabezpieczeniem terenu,                       

na którym są prowadzone roboty. 



 

8. Wykonawca zobowiązuje się na swój koszt dozorować mienie znajdujące się na terenie 

budowy, 

a także zapewnić na tymże terenie warunki bezpieczeństwa i higieny pracy. 

9. Wykonawca obowiązany jest zapewnić wszelkie wyroby budowlane niezbędne do realizacji 

przedmiotu niniejszej umowy, które nadają się do stosowania w budownictwie, tj. wyroby 

spełniające w całości wymogi określone w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach 

budowlanych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 883 ze zm.). 

10. Wykonawca może wnosić o przedłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy o czas 

opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu 

umowy w przypadku zawieszenia robót przez Zamawiającego. 

 

§ 3 

1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie Remont, określony w § 1 

umowy.  

2. Odbiory częściowe robót będą zakończone protokołami odbioru elementów wykonanych robót 

potwierdzonymi przez przedstawiciela Zamawiającego. 

3. Zakończenie robót Wykonawca zgłasza Zamawiającemu. 

4. Zamawiający wyznaczy termin odbioru w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia gotowości do odbioru.                 

5. Z czynności odbioru spisany będzie protokół zawierający wszelkie dokonywane w trakcie 

odbioru ustalenia, jak też terminy wyznaczone na usunięcie ewentualnych wad stwierdzonych 

przy odbiorze, podpisany przez uczestników odbioru. 

6. W wypadku stwierdzenia w toku odbioru wad przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany 

jest do ich usunięcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego oraz o zawiadomieniu                         

o powyższym Zamawiającego. 

7. Zamawiający odmówi odbioru, jeżeli nie został wykonany cały zakres robót objętych zleceniem 

lub wykonane prace mają wady uniemożliwiające właściwe korzystanie pomieszczenia. W razie 

odebrania przedmiotu Umowy z zastrzeżeniem, co do stwierdzonych przy odbiorze wad lub 

stwierdzenia tych wad w okresie rękojmi Zamawiający może:  

1) żądać usunięcia tych wad - jeżeli wady nadają się do usunięcia – wyznaczając pisemnie 

Wykonawcy odpowiedni termin; 

2) obniżyć wynagrodzenie, jeżeli wady usunąć się nie dadzą lub z okoliczności wynika, że 

Wykonawca nie zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim lub, gdy Wykonawca nie usunął wad 

w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie – a wady są nieistotne; 

8. W przypadku, gdy Wykonawca odmówi usunięcia wad lub nie usunie ich w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego lub z okoliczności wynika, iż nie zdoła ich usunąć w tym 

terminie, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko 

Wykonawcy. 

§ 4  

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określa się łącznie na kwotę:  

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

plus należny podatek VAT w kwocie ……………..…….. zł,  

tj. brutto: ………….……. zł (słownie: ………………………………………………. zł). 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu 

umowy. 

3. Protokół, o którym mowa w § 3 ust. 5, stanowi podstawę do zafakturowania wynagrodzenia za 

zdany Zamawiającemu przedmiot umowy. 



 

4. Należne płatności za realizację przedmiotu zamówienia będą dokonane na rachunek 

Wykonawcy wskazany w treści faktury. 

5. Faktura Wykonawcy zostanie uregulowana przelewem w terminie do 14 dni od daty jej 

złożenia w siedzibie Zamawiającego. W razie opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia, 

Wykonawca ma prawo do naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie. 

6. Faktura za zleconą usługę zostanie wystawiona na ……………….. według następującego 

schematu: 

 Nabywca: Gmina Jaworzyna Śląska      Odbiorca: Szkoła Podstawowa im M. Konopnickiej 

                     ul. Wolności 9                                       ul. Mickiewicza 9 

                               58-140 Jaworzyna Śl.                            58-140 Jaworzyna Śl.     

                               NIP 884-23-65-203 

 

  

 

§ 5 

1. Na wykonane w ramach niniejszej umowy prace Wykonawca udziela zamawiającemu 

gwarancji na okres 36 miesięcy liczonych od dnia bezusterkowego odbioru Remontu. 

2. W razie stwierdzenia wad w wykonaniu zleconych usług, które ujawniły się po odbiorze 

Remontu, Zamawiający złoży Wykonawcy stosowną reklamację, który udzieli odpowiedzi na 

nią w ciągu 7 dni, a po bezskutecznym upływie tego terminu reklamacja uważana będzie za 

uznaną w całości zgodnie z żądaniem Zamawiającego. 

3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek 

powstałych w trakcie eksploatacji przedmiotu umowy, w terminie 5 dni od daty zgłoszenia 

przez Zamawiającego, jeżeli będzie to możliwe technicznie lub w innym terminie 

uzgodnionym przez strony, a w przypadku wad szczególnie uciążliwych Wykonawca przystąpi 

do ich usuwania w terminie 1 dnia od daty powiadomienia.  

4. Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę wszelkimi kosztami usunięcia wad w ramach 

wykonawstwa zastępczego, jeżeli Wykonawca nie przystąpi do ich usunięcia w terminie 

określonym wyżej, bądź usunie je nieskutecznie. 

5. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji ulegają przedłużeniu o okres usuwania 

zgłoszonej wady lub usterki, licząc od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego wady lub usterki, 

do dnia zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia usuwania wady lub usterki. 

  

§ 6 

1. Wykonawca za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po jego stronie zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 

ust. 1. 

2. W razie wystąpienia opóźnienia w realizacji Remontu, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty 

Zamawiającemu kary umownej w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 

4 ust. 1, za każdy dzień zwłoki. 

3. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego 

zastrzeżone kary umowne, m. in. w razie powstania szkody w mieniu Zamawiającego powstałej 

na skutek opóźnienia w realizacji usług. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kary umownej z przysługującego mu wynagrodzenia 

płatnego przez Zamawiającego w ramach niniejszej umowy. 

5. W przypadku nieuzasadnionej zwłoki w dokonaniu zapłaty należności, Wykonawca może 

obciążyć Zamawiającego ustawowymi odsetkami za opóźnienie. 

 



 

§ 7 

1. Strony mogą rozwiązać niniejszą umowę w każdym czasie za porozumieniem stron.  

2. Zamawiający może rozwiązać niniejszą umowę za uprzednim tygodniowym okresem 

wypowiedzenia w przypadku, gdy Wykonawca będzie opóźniał się z wykonaniem zlecenia 

dłużej niż 3 dni, licząc od dnia zawiadomienia Wykonawcy o zleceniu wykonania usługi 

remontowej przez Zamawiającego. 

3. Do wzajemnego współdziałania przy wykonywaniu umowy strony wyznaczają: 

1) ……………..   - reprezentującego Wykonawcę. 

2) ……………..  - reprezentującego Zamawiającego. 

 

§ 8 

1. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany maksymalnej wartości usług w ramach 

realizacji niniejszej umowy, określonej w § 3 ust. 2, w przypadku, kiedy potrzeby 

Zamawiającego wykroczą poza ww. kwotę. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu 

cywilnego. 

4. Wykonawca został poinformowany o zasadach przetwarzania swoich danych osobowych 

przez Zamawiającego zgodnie z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych. 

5. Wykonawca wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych                          

w niniejszej umowie w postaci numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej dla celów 

kontaktowych realizowanych przez Zamawiającego oraz podmioty uczestniczące w 

realizacji zadania, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy. Przetwarzanie danych 

osobowych odbywać się będzie zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób 

fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych - Dz. U. UE.L.2016.119.1) /zwaną RODO/, przy zachowaniu postanowień 

dotyczących gwarancji ochrony przetwarzania tych danych, w tym wglądu Wykonawcy w 

swoje dane osobowe i możliwości ich zmiany. 

6. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których 2 egz. otrzymuje 

Zamawiający a 1 egz. Wykonawca. 
 

 

       Zamawiający:                                                                                         Wykonawca:                    

 

 

 

 

 

 

 

 


