
Chobienia 02.08.2019r.

ZAPYTANIE CENOWE  
na wykonanie usługi montażu ogrodzenia panelowego 3D

na OSIR w Chobieni -2019 

zgodnie z art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z póź. zmianami.)  ustawy nie stosuje się

I. Zamawiający
Chobieński Ośrodek Kultury
Chobienia ul. Rynek 6, 59-305 Rudna
NIP 692-23-02-008
tek. 76 8439-519, 76 8439-509

II. Przedmiot zapytania ofertowego

Montaż ogrodzenia panelowego 3D na boisku OSIR Chobienia.

III. Zakres usług:
W zakres prac obejmuje m.in. :

• montaż ogrodzenia panelowego 3D w ilości 58 kpl./szt. (tj. ok. 150,22mb).
Zamawiający zapewnia:

• ogrodzenie typu ocynk, malowane proszkowo ral 6005, wysokość paneli 123 cm, oczka 5 x 20cm, drut: 4mm, 
słupki 6 x4x200 cm, 2 obejmy/ słup, podmurówka systemowa H=25cm gładka + osadnik betonowy.

Szczegółowy zakres prac określa załącznik nr 1 do zapytania cenowego.

UWAGA:
W cenę należy wliczyć materiał (beton), sprzęt oraz robociznę.
Zamawiający zaleca dokonanie oględzin, w celu zdobycia wszelkich dodatkowych informacji, które mogą być konieczne 
do sporządzenia oferty.

IV. Termin i miejsce realizacji
 sierpień – październik 2019

V. Warunki realizacji
1. Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia w tym 
dojazd, materiały, robociznę.
2. Wszystkie materiały wykorzystane podczas prac muszą posiadać odpowiednie atesty. Na żądanie Zamawiającego 
Wykonawca jest obowiązany okazać atesty w ciągu 3 dni.
3. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania wszystkich działań związanych z realizacją niniejszego zamówienia 
zgodnie z przepisami BHP.
4. Wszystkie zabiegi winny być wykonane przy użyciu specjalistycznych maszyn przeznaczonych do pielęgnacji 
sztucznych nawierzchni.
5. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie 
odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie także prawo anulowania zapytania 
cenowego bez podania przyczyny.
6.Zamawiający zaznacza, iż Wykonawca może ulec zmianie w przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym 
zapytaniu, lub w przypadku nie podpisania umowy /zlecenia w wyznaczonym terminie, zmiany zakresu rzeczowego 
wykonania zamówienia (jego zmniejszenia).
7. Zamawiający zastrzega, że zakres prac wymienionych w załączniku jest szacunkowy i służy do skalkulowania ceny 
oferty, porównania ofert oraz wyboru najkorzystniejszej oferty. 

VI. Forma składania ofert
1. Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania cenowego – Formularz ofertowy.
2. Do oferty należy przedłożyć posiadane referencje, uprawnienia dot. przedmiotu zamówienia.

VI Miejsce i termin składania ofert
1. Ofertę należy dostarczyć do Chobieńskiego Ośrodka Kultury w Chobieni:
- osobiście lub pocztą na adres: Chobieński Ośrodek Kultury, Chobienia ul. Rynek 6, 59-305 Rudna, 
z dopiskiem „Oferta - na wykonanie usługi montażu ogrodzenia panelowego 3D na OSIR w Chobieni -2019 r. ”
- przesłać mailem na adres  chok-chobienia@wp.pl  w tytule maila wpisując  „Oferta - na wykonanie usługi montażu 
ogrodzenia panelowego 3D na OSIR w Chobieni -2019 r. ”
2. Ofertę należy złożyć do dnia 9.08.2019r. do godz. 1500

3. O wyborze najkorzystniejszej oferty wybrany oferent zostanie poinformowany drogą mailową lub telefoniczną.

mailto:chok-chobienia@wp.pl


VII Kryteria wyboru oferty
Kryterium oceny ofert: 100% cena. Do porównania ofert uwzględniona zostanie cena brutto.

VIII Opis sposobu przygotowania oferty
1.W ofercie należy podać cenę netto i cenę brutto zamówienia
2.Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami:  Anita Czech tel. 76 8439-519, 76 843-9509 

Dyrektor Chobieńskiego Ośrodka Kultury
                Katarzyna Przeworska



Załącznik nr 1 do zapytania cenowego

FORMULARZ OFERTY
na wykonanie usługi montażu ogrodzenia panelowego 3D na OSIR w Chobieni -2019 r. ”

zgodnie z art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z  2018 r. poz. 1986 z póź. zmianami.)  ustawy nie stosuje się

ZAMAWIAJĄCY:
Chobieński Ośrodek Kultury

Chobienia ul. Rynek 6, 59-305 Rudna

OFERENT:
Nazwa: …………………………………………………………………………………………………………

Adres siedziby:  …………………………………………………………………………………………………

Nr tel. / fax.……………………………………………………………………………………………………..

e-mail:………………………………………………………………………………………………………......

NIP…………………………………………

lp
.

Nazwa zadania Ilość
kpl/szt

Ilość 
mb

Cena brutto
za szt./mb

Wartość
netto

Wartość
brutto

1 Wykonanie usługi montażu ogrodzenia panelowego 3D
na OSIR w Chobieni -2019 

58 150,22

2 Beton 58 150,22

Razem

Słownie złotych: ...........................................................................................................................

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, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania, nie wnosimy do niego zastrzeżeń, uzyskaliśmy konieczne 
informacje potrzebne do przygotowania oferty.
3. Oświadczamy, że posiadamy stosowne kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania czynności objętych zapytaniem
i niezbędną wiedzę i doświadczenie, a także dysponujemy sprzętem i osobami zdolnymi do wykonania usługi.

………………………………………………………

data, popisy i pieczęć oferenta


