
ZAPYTANIE OFERTOWE nr SP3.261.4.2019.GP 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Toruniu ul. Legionów 210 zwraca się z zapytaniem ofertowym o 
podanie ceny następujących robót budowlanych, które mają być wykonane na terenie boiska Szkoły: 

1. Zagruntowanie preparatem UNIGRUNT ściany o wymiarach 3,30 m x 4,20 m. 
2. Ułożenie na ścianie o wymiarach 3,30 m x 4,20 m sztucznego kamienia gipsowego. 
3. Zaimpregnowanie preparatem sztucznego kamienia. 

1. Zamawiający: 
Gmina Miasta Toruń, poprzez Szkołę Podstawową nr 3 ul. Legionów 210, 87-100 Toruń 

tel.: 056 6600380, strona internetowa: www.sp3.torun.pl e-mail: sp3torun@o2.pl 

2. Przedmiot zamówienia: 
 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac remontowych na terenie szkolnego. Zakres prac 
obejmuje roboty remontowe budowlane, polegające na: Zagruntowanie preparatem UNIGRUNT 
ściany o wymiarach 3,30 m x 4,20 m. Ułożenie na ścianie o wymiarach 3,30 m x 4,20 m sztucznego 
kamienia gipsowego. Zaimpregnowanie preparatem sztucznego kamienia. 

Do wykonania robót budowlanych i technicznego wykonania zadania niezbędne jest wykonie oględzin 
przedmiotu zapytania celem ryczałtowego wykonania usługi. 
3. Roboty budowlane będą prowadzone na podstawie: 

a) Złożonej oferty, 
b) obowiązujących przepisów prawa i norm 
c) umowy o wykonanie robót budowlanych zawartej pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym 

Termin realizacji: 
Termin wykonania zamówienia - do 30 sierpnia 2019 r. 

4. Sposób przygotowania oferty : 
• Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności załącznik nr 1. 
• Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna. 
• Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania 

wykonawcy. 
• Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Zaleca się, by każda zawierająca 

jakąkolwiek treść strona oferty była podpisana lub parafowana przez wykonawcę. 
• Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
• Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje 

odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez wykonawcę. 
• Do kontaktu z wykonawcami upoważniony jest P. Grzegorz Paczkowski - teł.: 507149744. 

5. Kryterium wyboru oferty: 
Cena - 100 % 

6. Miejsce i termin złożenia oferty: 
Oferty należy składać w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 3 w Toruniu ul. Legionów 210 - pok. 102 
(sekretariat), w terminie do dnia 09.08.2019 r. do godz. 13.00. Termin związania ofertą: okres 3 dni od 
terminu składania ofert. 

7. Informacje: 
Informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela pan Grzegorz Paczkowski - 
kierownik gospodarczy e-mail; sp3kierownik@o2.pl  

Załączniki: 
1. Formularz ofertowy 
2. Umowa 
3. Oświadczenie 



Załącznik nr 2 

FORMULARZ OFERTY 

Nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej: 

Adres*: .................................................................................................................................................  

TEL.* ......................  FAX*  .................... e-mail ................................................................................  

REGON*:......................................................... NIP*: ......................................................... 

Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Legionów 210, 87-100 Toruń 

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym znak sprawy SP3.261.4.2018.GP na: 

"Naprawa podejścia wejścia głównego oraz naprawa płotu" 

oferujemy wykonanie zamówienia w zakresie objętym zapytaniem, zgodnie z opisem przedmiotu 

zamówienia i wizji lokalnej, zapisami zawartymi we wzorze umowy, na następujących warunkach: 

1. Cena ryczałtowa brutto za wykonanie przedmiotu umowy wynosi:  .................................. zł., 
słownie:.................................................................................................................................................  
w tym  ......... % podatek VAT: .................... zł, cena netto: ............................. zł, 

2. Udzielamy ......... miesięcy gwarancji na wykonane roboty budowlane 

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym oraz dokonałem wizji lokalnej i nie wnosimy 

do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania 

zamówienia. 

4. Oświadczamy, że zawarte w zapytaniu warunków zamówienia, projekt umowy został przez nas 

zaakceptowany i zobowiązujemy się - w przypadku wybrania naszej oferty - do zawarcia umowy na 

wymienionych w niej warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

10. Ofertę niniejszą składamy na ...........kolejno ponumerowanych stronach. 

11. Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty: 

dnia ............ 2019 roku 
(miejscowość) 

podpisy osób uprawnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu wykonawcy 

* -  w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy 
* * -  niepotrzebne skreślić, w przypadku, gdy Wykonawca należy do w/w grupy kapitałowej, zobowiązany jest do przedłożenia listy podmiotów, które należą do rzeczonej 
grupy kapitałowej, sporządzonej zgodnie z treścią załącznika nr 5



załącznik nr 1 

 

 

 

O ŚW I A D C Z E N I E  

Składając ofertę w trybie uproszczonym na następujące roboty budowlane: 

"Naprawa boiska do koszykówki oraz malowanie linii" dla zamawiającego Szkoły 

Podstawowej nr 3 w Toruniu, ul. Legionów 210, oświadczam, że: 
1. Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

2. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym 
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia . 

3. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 

4. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, gdyż: 

a) Firma nie wyrządziła szkody, nie wykonując zamówienia lub wykonując je 
nienależycie, stwierdzonej prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 
lat przed wszczęciem postępowania. 

b) w stosunku do Firmy nie otwarto likwidacji oraz nie ogłoszono upadłości. 
c) Firma nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie 

społeczne lub zdrowotne. 
d) Firma będąca: 

osobą fizyczną / spółką jawną / spółką partnerską / spółką komandytową lub 
komandytowo-akcyjną / osoba prawną 
nie została / jej wspólnik / partner lub członek zarządu / komplementariusz / 
urzędujący członek zarządu 
nie został(a) prawomocnie skazana(y) za przestępstwo popełnione w związku z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu 
osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego. 

e) wobec Firmy będącej podmiotem zbiorowym sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o 
zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych 
za czyny zabronione pod groźbą kary. 

dnia 
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń

pieczęć wykonawcy 

 



 

UMOWY- 4/2019 Ułożenie sztucznego kamienia wokół Patrona szkoły 

W dniu ............................. w Toruniu pomiędzy: 
Szkołą Podstawową nr3, ul. Legionów 210, 87-100 Toruń, zwanym w dalszej treści niniejszej umowy 
„Zamawiającym”, reprezentowanym przez: 
Lidię Stupak - Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Toruniu 
 a 
………………………………………………………………………………………………………………. 

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez: 

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie zapytania ofertowego, 
znak sprawy: SP3.261.4.2019.GP została zawarta umowa o następującej treści: 

§ 1 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania „Ułożenie sztucznego kamienia wokół Patrona 
szkoły” zgodnie ze ofertą wykonania i odbioru robót budowlanych, które stanowią załączniki do umowy. 
2. Podstawą zawartej umowy jest oferta Wykonawcy, stanowiąca załącznik do umowy. 
3. Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiałów mu powierzonych. 

§ 2  
1. Termin realizacji zamówienia – 30.08.2019 od dnia podpisania umowy. 

§3 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe brutto w 
wysokości ........................ zł. (słownie: ............................................................................................................... ). 
2. Wynagrodzenie za przedmiot umowy, jako wynagrodzenie ryczałtowe, pozostaje niezmienne przez cały 
okres realizacji przedmiotu umowy i obejmuje wszystkie koszty związane z jego wykonaniem i odbiorem. 
3. Płatność za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi po zakończeniu robót, na podstawie protokołu 
bezusterkowego odbioru robót podpisanego przez Zamawiającego, w ciągu do 14 dni od otrzymania 
prawidłowej i zgodnej z umową faktury, przelewem na konto bankowe Wykonawcy podane w fakturze. 
4. Za datę płatności uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
5. Błędnie wystawiona faktura lub brak protokołu odbioru robót, będzie skutkował odmową ze strony 
Zamawiającego przyjęcia faktury. W takiej sytuacji termin zapłaty faktury o którym mowa w pkt 3, będzie 
liczony od dnia usunięcia powyższych uchybień. 

§4 
Do obowiązków i zadań Zamawiającego należą: 
1. Przekazanie terenu budowy. 
2. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego. 
3. Odbiór przedmiotu umowy po jego wykonaniu. 

§5 
Do obowiązków i zadań Wykonawcy należą: 
1. Terminowe wykonanie robót. 
2. Wykonanie robót rzetelnie, terminowo, zgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi w tym zakresie 
normami oraz Prawem budowlanym, na podstawie otrzymanego zapytania. 
3. Przekazanie wykonanego przedmiotu umowy zgodnie z wymogami Prawa budowlanego wraz z wszelkimi 
dokumentami dopuszczającymi obiekt do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem. 
4. Pełne pokrycie kosztów wywozu i utylizacji materiałów z rozbiórki oraz zabezpieczenie i przekazanie 
Zamawiającemu materiałów nadających się do ponownego wykorzystania. 
5. Zabezpieczenie i chronienie przed zniszczeniem wyposażenia zlokalizowanego w strefie 
prowadzonych robót remontowych na terenie szkoły. 
6. Usunięcie wszelkich szkód powstałych w czasie realizacji przedmiotu umowy z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy. 
7. Okazanie na każde żądanie Zamawiającego dokumentów na wbudowane materiały: 
- certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 
- certyfikatu zgodności z Polskimi Normami lub zgodności z aprobatą techniczną w przypadku materiałów, dla których 
nie ustanowiono Polskich Norm. 
8. Wykonawca własnym staraniem i kosztem zorganizuje zaplecze i zabezpieczy plac budowy. 



 

§ 6  
1. Wykonawca oświadcza, że Kierownikiem Robót będzie ...........................................................................  
2. Przedstawicielem Zamawiającego będzie Grzegorz Paczkowski - Kierownik gospodarczy. 

§7 
Wykonawca przejmuje na okres od daty przejęcia od Zamawiającego placu budowy do terminu zakończenia i 
odbioru robót odpowiedzialność z tytułu wyrządzenia szkód związanych z budową, a w szczególności: 
1. szkód wyrządzonych przez pracowników zatrudnionych na budowie i osoby trzecie, 
2. zniszczenia własności prywatnej, 
3. kradzieży mienia z włamaniem i rabunkiem, 
4. ognia i innych zdarzeń losowych związanych z prowadzonymi robotami. 

§8  
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji, licząc od dnia podpisania protokołu bezusterkowego 
odbioru robót na okres ............................................. miesięcy. 
2. Wykonawca zobowiązuje się do przystąpienia do usunięcia wad w ciągu 5 dni od momentu ich zgłoszenia 
przez Zamawiającego, a w przypadku elementów zagrażających bezpieczeństwu obiektów i ludzi - 
niezwłocznie. Wykonawca usunie zgłoszone wady w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. 
3. Zamawiający w okresie gwarancji uprawniony jest do usunięcia na koszt Wykonawcy wad nie usuniętych przez 
niego w terminie. 

§9 
Strony postanawiają, iż obowiązującą formę odszkodowania z tytułu nie wykonania lub nienależytego 
wykonania przedmiotu umowy stanowią kary umowne. 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
a) 10% wartości umowy brutto za odstąpienie od umowy z przyczyn dotyczących Wykonawcy, 
b) 0,2 % wartości umowy brutto za każdy dzień opóźnienia w terminie wykonania zamówienia, licząc od 
następnego dnia po upływie terminu umownego. 
W przypadku gdy szkoda powstała z tego tytułu przewyższa ustanowioną karę umowną - zamawiający ma 
prawo żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 
2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego wynagrodzenia. 
3. Wykonawca ma prawo żądać odsetek ustawowych w przypadku nieterminowego uregulowania należności 
wynikających z faktur. 

§ 10 
1. Każdej ze stron przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym, w przypadku rażącego 
naruszenia przez drugą stronę podstawowych postanowień umowy. 
2. Wypowiedzenie umowy w trybie natychmiastowym powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem 
uzasadnienia. 
3. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku: 
a) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, 
czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie 
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, 
b) rozwiązania firmy Wykonawcy, 
c) wszczęcia postępowania egzekucyjnego wobec Wykonawcy, 
d) niewykonywania albo nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę, 
e) konieczności wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, o których mowa w § 7 ust. 11, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę 
większą niż 5% wartości niniejszej umowy. 

§11  



 

Zmiany postanowień zawartej umowy możliwe będą do dokonania za zgodą obu Stron w formie pisemnego 
aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany, na warunkach przewidzianych i określonych w 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

§ 12 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, Prawo Budowlane 
(Dz.U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 z późn. zm.) oraz inne właściwe dla przedmiotu umowy. 

§ 13 
Wszelkie spory między stronami, których nie da się rozstrzygnąć polubownie, wynikłe z wykonania umowy lub 
niewłaściwego wykonania lub niewykonania umowy w całości, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla 
siedziby Zamawiającego. 

§ 15 
Umowę niniejszą sporządzono w 2 egzemplarzach po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron. 
Integralną część umowy stanowią: 

Załącznik nr 2 - Oferta Wykonawcy, 

Zamawiający: Wykonawca: 


