Załącznik Nr 2 do Regulaminu
Zbąszyń, dnia 30.04.2021

Zamawiający:
Zbąszyńskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji
ul. Mostowa 10a
64-360 Zbąszyń
ZAPYTANIE OFERTOWE 34/ZCSTiR/Z/2021
Zamawiający prowadząc postępowanie, o wartości szacunkowej nieprzekraczającej
130 000,00 zł netto, w formie rozeznania cenowego zaprasza do składania ofert
na wykonanie usługi budowlanej.
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi budowlanej w widowni hali sportowej
„Zbąszynianka”, ul. Mostowa 10 a w Zbąszyniu, polegającej na:
 przygotowanie powierzchni pod położenie płytek /m.in. skucie starego kleju,
gruntowanie/ - 260 m2.
 położenie płytek podłogowych – 240 m2.
 położenie płytek na schodach /płytki schodowe, ryflowane/ - 20 m2.
 wykończenie przy ścianach cokolikiem wys. 10 cm – łącznie 100 m.b.
 wywiezienie gruzu oraz pozostałych odpadów i śmieci wytworzonych przy
prowadzonych pracach.
 dostawa płytek: gres szkliwiony, I gatunek – zgodnie z wymogami dla obiektów
sportowych, kolorystyka i wymiar płytek do uzgodnienia z Zamawiającym.
 klej wysokogatunkowy, przeznaczony dla dużych powierzchni, klasa S2
 fuga – elastyczna, przeznaczona do dużych powierzchni.
Przed złożeniem oferty Zamawiający zaleca aby Wykonawcy ubiegający się o wykonanie
zadania przeprowadzali wizję lokalną w celu dokładnego zapoznania się z przedmiotem
zamówienia.
Zamawiający wyznacza dwa terminy wizji lokalnej (w dniach 5-6.05.2021 r. w godzinach
10:00 – 11.00. Każdy z wykonawców winien zgłosić Zamawiającemu chęć dokonania wizji
lokalnej

na

jeden

dzień

przed

terminem

wizji,

mailowo

na

adres:

centrumsportu-zbaszyn@wp.pl
Po podpisaniu umowy, Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z Zamawiającym
wariantów kolorystycznych oraz wielkości płytek.

Płatność dokonana będzie po realizacji zamówienia na podstawie faktury VAT z 14-dniowym
terminem płatności.

2. Kryterium wyboru oferty przez Zamawiającego:
 najniższa cena – 100 %
3. Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia:
do 31 maja 2021 r.
4. Dokument i oświadczenia wymagane od Wykonawcy:
1. Formularz ofertowy według wzoru stanowiącego załącznik do zapytania.
5. Opis sposobu obliczania ceny w składanej ofercie cenowej:
Cena wskazana w ofercie musi:
 być podana w PLN cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem należnego podatku VAT –
jeśli występuje;
 uwzględniać wszystkie zobowiązania i koszty niezbędnego asortymentu związane z
wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

 cena za wykonanie przedmiotu zamówienia może być tylko jedna (nie dopuszcza
się wariantowości cen) oraz nie może ulec zmianie przez okres ważności oferty
(związania ofertą).
6. Miejsce i termin złożenia oferty cenowej:
 ofertę cenową należy złożyć w terminie do 7.05.2021 do godz. 9.00 , na piśmie
w siedzibie Zamawiającego:
ul. Mostowa 10a w Zbąszyniu lub na adres mailowy centrumsportu-zbaszyn@wp.pl.
 oferta cenowa otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej nie
będzie rozpatrywana.
 W przypadku składania oferty drogą elektroniczną w tytule maila należy wpisać:
oferta cenowa nr. 34/ZCSTiR/Z/2021/
7. Warunki udziału w postępowaniu:
 złożenie oferty w wyznaczonym terminie.
8. Termin związania ofertą 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert).
9. Informacja o sposobie powiadomienia o wynikach prowadzonego postępowania.
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie powiadomi wszystkich
wykonawców poprzez zamieszczenie wyników na stronie internetowej ZCSTiR.
10. Podpisanie umowy/zamówienia:
Zapytanie ofertowe ma charakter orientacyjny i nie jest wiążące.
W przypadku podjęcia decyzji o wykonaniu w/w prac Zamawiający zleci realizację zadania
Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę cenową. Zamawiający złoży zamówienie
w formie pisemnej umowy z Wykonawcą.
11. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:
Małgorzata Kozłowska, tel. 68 38 68 050.
……………………………………………..
(data, podpis kierownika jednostki)
Załączniki:
1. Formularz oferty.

