
Chobienia 21.05.2020r. 

 

ZAPYTANIE CENOWE   
na wykonanie kompleksowej konserwacji i czyszczenia boisk wielofunkcyjnych i kortów 

Chobieńskiego Ośrodka Kultury w 2020r. 

 
zgodnie z art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z  2019 r. poz. 1843 z póź. zmianami.)  ustawy nie stosuje się 
 

 

I. Zamawiający 

Chobieński Ośrodek Kultury 

Chobienia ul. Rynek 6, 59-305 Rudna 

tek. 76 8439-519, 76 8439-509 

 

II. Przedmiot zapytania ofertowego 

Kompleksowa usługa konserwacji i czyszczenia  boisk wielofunkcyjnych i kortów administrowanych przez CHOK. 

 

III. Zakres usług: 

W zakres prac wejdzie m.in. : 

• czyszczenie i konserwacja nawierzchni przy zastosowaniu specjalistycznych maszyn, które myją nawierzchnię z 

kurzu, mchu, glonów i innych zanieczyszczeń, 

• mycie pod ciśnieniem, odkażanie, 

• opryskanie całej nawierzchni środkami do usuwania mchów, porostów, glonów, 

• naprawa uszkodzonych miejsc nawierzchni poliuretanowej, 

• wyznaczenie linii boiska. 

 

Szczegółowy zakres prac określa załącznik nr 1 do zapytania cenowego. 

 

UWAGA: 

W cenę należy wliczyć materiały, 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 

Prace zostaną zrealizowane w terminie 4 tygodni od daty otrzymania przez Wykonawcę zlecenia, bądź od daty podpisania 

umowy. 

 

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. Zakres prac na poszczególnych lokalizacjach, może ulec 

zmniejszeniu w przypadku gdy wartości z oferty przekraczają możliwości finansowe Zamawiającego. Zakres prac może 

ulec również zwiększeniu. Po uzgodnieniu z Zamawiającym dodatkowe prace będą mogły zostać wykonane za dodatkową 

opłatą. 

 

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 - wykonanie kompleksowej konserwacji i czyszczenia boisk wielofunkcyjnych i kortów 
Chobieńskiego Ośrodka Kultury w 2020r. ” 



- przesłać mailem na adres  aczech@chok-chobienia.pl w tytule maila wpisując  „Oferta - wykonanie kompleksowej 

konserwacji i czyszczenia boisk wielofunkcyjnych i kortów Chobieńskiego Ośrodka Kultury w 2020r. ” 
2. Ofertę należy złożyć do dnia 28.05.2020r. do godz. 1500 
3. O wyborze najkorzystniejszej oferty wybrany oferent zostanie poinformowany drogą mailową lub telefoniczną. 

 

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 

 

VII. Ochrona Danych Osobowych 
 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że: 

• Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:  Chobieński Ośrodek Kultury , Chobienia, ul. Rynek 6, 59-305 

Rudna, tel. 76 8439 519. 

• W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych 

(IOD): iodo@amt24.biz 

• Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wyboru najkorzystniejszej oferty. 

• Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 pkt.1 lit. c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do 

wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 

finansach publicznych (Dz.U. 2009, poz. 1240) oraz art.6 pkt.1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do 

zawarcia i wykonania umowy. 

• Odbiorca lub kategorie odbiorców: Podmioty upoważnione na podstawie zawartych umów powierzenia oraz 

uprawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa. 

• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania i rozliczenia umowy oraz 

wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z umowy. 

• Na każdym etapie przetwarzana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do: 

➢ sprostowania (poprawienia) danych, 

➢ ograniczenia przetwarzania danych, 

➢ dostępu do danych (w tym kopii tych danych), 

➢ wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, 

• W związku z przetwarzaniem danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, nie przysługuje Pani/Panu prawo do: 

➢ wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, na zasadach określonych w art. 21 RODO 

➢ usunięcia danych, 

➢ przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO. 

• Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również 

profilowaniu.  

• Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. 

• Podanie danych jest wymogiem ustawowym. 

• Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości udziału w postępowaniu. 

 

          
          Dyrektor Chobieńskiego Ośrodka Kultury 
                        Katarzyna Przeworska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Załącznik nr 1 do zapytania cenowego 

 

FORMULARZ OFERTY 

na wykonanie kompleksowej konserwacji i czyszczenia boisk wielofunkcyjnych i kortów 

Chobieńskiego Ośrodka Kultury w 2020r. 
 

zgodnie z art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z  2019 r. poz. 1843 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. Wyszczególnienie Nawierzchnia Powierzchnia Wartość 

netto 

Wartość 

brutto 

Uwagi dot. oferty 

 

1 

Boisko 

wielofunkcyjne w 

Orsku (rok oddania do 

użytku 2010) 

Poliuretanowa 

(+ poszerzenie 

boków boiska po 

2,0m teren 

trawnika 

naturalnego) 

968m2 
(w tym boiska 

22x44m) 

  

 
Czyszczenie, konserwacja, mycie całej 

nawierzchni boiska 

  
Opryskanie całej nawierzchni środkami 

do usuwania mchów, porostów, glonów 

  
Naprawa uszkodzonych miejsc 

nawierzchni poliuretanowej 

 

 

2 

Boisko 

wielofunkcyjne 

oraz korty 

OSIR Chobienia 
(rok oddania do  użytku 

IX 1997) 
 

Sztuczna trawa 

 

1075m2- boisko 
 

1221m2- korty 

  
 Opryskanie całej nawierzchni środkami 

do usuwania mchów, porostów, glonów 

  
Wyszczotkowanie i wyczyszczenie 

nawierzchni 

 

 

3 

Boisko 

wielofunkcyjne w 

Radoszycach 
 (rok oddania do użytku 

2012) 

Poliuretanowa na 

podbudowie 

tłuczniowej 

510m2 
(w tym boiska 

17x30m) 

  Czyszczenie, konserwacja, mycie całej 

nawierzchni boiska 

  Opryskanie całej nawierzchni środkami 

do usuwania mchów, porostów, glonów. 

 

 

4 

Boisko 

wielofunkcyjne w 

Chełmie 
 (rok oddania do użytku 

2012) 

Poliuretanowa na 

podbudowie 

tłuczniowej 

(+poszerzenie 

boków boiska po 

1,5m z płyt 

poliuretanowych) 

 

225,50m2 
 (w tym 

boiska 11x 

20,5m) 

 

 

Czyszczenie, konserwacja, mycie całej 

nawierzchni boiska oraz obrzeży 

typu ,,puzzle” 

 
 

Opryskanie całej nawierzchni środkami 

do usuwania mchów, porostów, glonów 

 
 Wyznaczenie linii boiska 

 



 

5 

Boisko 

wielofunkcyjne w 

Kębłowie 
(rok oddania do użytku 

2012) 

Poliuretanowa na 

podbudowie 

tłuczniowej 

 

 

532m2 
 (w tym 

boiska 

28x19m) 

 
 

Czyszczenie, konserwacja, mycie całej 

nawierzchni boiska 

 
 

Opryskanie całej nawierzchni środkami 

do usuwania mchów, porostów, glonów. 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


