
Chobienia, dnia 26.01.2017r.
ZAPYTANIE CENOWE 

Chobieński Ośrodek Kultury w Chobieni zwraca się z zapytaniem o cenę na

„Utrzymanie płyty boiska sportowego w Nieszczycach,
gmina Rudna na rok 2017”

zgodnie z art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. z 2015r., poz.2164 z późn. zm.) ustawy nie stosuje się

I. Zamawiający
Chobieński Ośrodek Kultury 
Chobienia, ul. Rynek 6 
59-305 Rudna
tel. 76 843 95 19 / 76 843 95 09  fax: 76 843 95 19

II. Przedmiot zapytania cenowego:
Utrzymanie płyty boiska sportowego w Nieszczycach, gmina Rudna.

III. Termin realizacji i istotne warunki zamówienia:
Termin wykonania usługi luty – listopad 2017r.
Utrzymanie płyty  boiska sportowego w Nieszczycach o pow. 6 100 m2, ( Załącznik nr 1 do zapytania cenowego)

IV. Warunki realizacji:
Najważniejszym kryterium oceny ofert będzie cena brutto.
Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 
zamówienia.
Oferent posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie i sprzęt do utrzymania roślinności na płytach boiska 
sportowego.
Rozliczenie transakcji następować będzie w II transzach  (czerwiec, listopad) przelewem na konto wskazane na 
fakturze w ciągu 14 dni od dnia wystawienia prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę oraz wykonaniu 
usługi.
Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku, gdy żadna ze 
złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego.
Chobieński Ośrodek Kultury zaznacza, iż Oferent usługi może ulec zmianie w przypadku naruszenia zasad 
określonych w niniejszym zapytaniu. 

V. Forma i miejsce skadania ofert:
1. Ofertę należy dostarczyć do Chobieńskiego Ośrodka Kultury: 

 email na adres: lsajak@chok-chobienia.pl, osobiście lub pocztą na adres: Chobienia ul. Rynek 6, 
59-305 Rudna, z dopiskiem „Oferta na utrzymanie płyty boiska sportowego w Nieszczycach - gmina Rudna na 
rok 2017”  w terminie do 02.02.2017r. 
2. Rozstrzygnięcie ofert nastąpi do 03.02.2017r.  
3. O wyborze najkorzystniejszej oferty wybrany oferent zostanie poinformowany drogą mailową. 
4. Z wybranym oferentem zostanie podpisana umowa na wykonanie przedmiotu zamówienia.

VI. Kryteria wyboru oferty:
Kryterium oceny ofert: 100% cena brutto. 

VII. Opis sposobu przygotowania oferty: 
Oferta musi zawierać nazwę, numer NIP oraz dane kontaktowe (adres, telefon, e-mail) Oferenta. 
Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami:  Lucyna Sajak  tel. 76 8439-519, 76 843-9509 

         Dyrektor 
     Chobieńskiego Ośrodka Kultury

Katarzyna Przeworska



      Załącznik nr 1 do zapytania cenowego

FORMULARZ OFERTOWY
do zapytania cenowego 

„Utrzymanie płyty boiska sportowego w Nieszczycach,
gmina Rudna na rok 2017”

zgodnie z art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
 (Dz.U. z 2015r., poz.2164 z późn. zm.) ustawy nie stosuje się

Nazwa i adres Zamawiającego:
Chobieński Ośrodek Kultury, Chobienia ul. Rynek 6, 59-305 Rudna, NIP 692-23-02-008

Tryb postępowania: Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania cenowego z zachowaniem zasady 
konkurencyjności, na podstawie wewnętrznego Regulaminu udzielania zamówień publicznych na dostawy, usługi lub 
roboty budowlane których wartość nie przekracza kwoty 30 000 euro

Nazwa i adres Oferenta

…………….…………………….……………………………………………….………………

adres ………………………………………………………………..…………………..............

NIP…………………………………..… PESEL ......................................................................

tel./fax …………………………..……… e-mail. ….………..……………………..…………..

lp. Nazwa zadania Lokalizacja Powierzchnia Wartość netto Wartość brutto

1 „Utrzymanie płyty boiska 
sportowego w Nieszczycach, gmina 
Rudna na 2017r.”

Zakres prac: 
- koszenie (średnio 1 x w m-cu, 
wysokość trawy do 3-4 cm, w 
okresie letnim do 4-5 cm),

Boisko 
sportowe 
w Nieszczycach
dz. Nr 94/38

6 100m2

RAZEM:

Słownie kwota: ................................................................................................................................

1. Oświadczamy, że zawarte w ofercie ceny zawierają wszystkie koszty związane z wykonaniem 
zamówienia, zgodnie z wymogami zapytania ofertowego i są cenami ostatecznymi. 
2. Oświadczamy, ze zapoznaliśmy się z treścią zapytania, nie wnosimy do niego zastrzeżeń, uzyskaliśmy 
konieczne informacje potrzebne do przygotowania oferty. 
3. Oświadczam, że posiadam stosowne kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania czynności objętych 
zapytaniem i niezbędną wiedzę i doświadczenie. 
 
………………………………….. ………………………………………….
                  Miejsce i data Podpis i pieczęć Oferenta


