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ZAPYTANIE  OFERTOWE 

 

1. Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:   

„Wykonanie naprawy uszkodzonej nawierzchni oraz pomalowanie całej nawierzchni 

placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Nowym Targu”. 
 

2. Szczegółowy zakres prac: 

a) wykonanie naprawy uszkodzonej nawierzchni i pomalowanie całej nawierzchni              

z poliuretanu na podbudowie, o powierzchni 240,60 m². Wymaga się zastosowania 

materiałów zgodnych z PN-EN 1177 takich jak firmy Safeplay lub równoważnych                   

o wysokości swobodnego upadku 150 cm w kolorze pomarańczowym, w odcieniu 

PANTONE: 152C, RAL 2011-Tieforange, 

b) wykonanie naprawy uszkodzonej nawierzchni i pomalowanie całej nawierzchni 

tartanowej o powierzchni 45,60 m².  Wymaga się zastosowania materiałów zgodnych                 

z PN-EN 1177. Nawierzchnia tartanowa z dwóch warstw, dolnej zbudowanej                      

z granulatu SBR 15 mm oraz górnej: kolorowego granulatu EPDM 15 mm, układana              

na mokro przy użyciu kleju poliuretanowego; w kolorze niebieskim w odcieniu 

PANTONE: 540C, RAL: 5003 - Saphirblau. 

 

3. Warunki udziału w postępowaniu: 

a) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia, 

b) złożą w wymaganym terminie kompletną pisemną ofertę na formularzu ofertowym 

(załącznik nr 1), 

c) wyrażą zgodę na realizację faktury za wykonanie przedmiotu umowy w terminie 14 dni              

od daty jej otrzymania przez Zamawiającego na podstawie końcowego bezusterkowego 

protokołu odbioru usługi, 

d) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, 

e) Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia 

podwykonawcom. 

 

4. Termin wykonania przedmiotu zamówienia:   do dnia 28 sierpnia 2019 r. 

 

5. Kryteria oceny oferty:  cena 100% 

a) Zamawiający dokona wyboru wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę za przedmiot 

zamówienia. 

 

6. Opis sposobu przygotowania ofert: 

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego Zapytania 

ofertowego. 

Oferta powinna być: 

- opatrzona pieczątką firmy, 

- posiadać datę sporządzenia, 



- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, emaila, numer NIP, 

- podpisana czytelnie przez oferenta. 

 

7. Miejsce oraz termin składania ofert: 

a) oferta powinna być opakowana w kopertę w taki sposób, aby nie można było zapoznać 

się z jej treścią do czasu otwarcia ofert, 

b) koperta z ofertą powinna być oznaczona pieczęcią firmy (wykonawcy) i opatrzona 

napisem nazwy przedmiotu zamówienia, tj.: „Wykonanie naprawy oraz malowanie 

nawierzchni placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Nowym Targu”. 
c) oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona 

osobiście na adres: Szkoła Podstawowa Nr 2  al. Mikołaja Kopernika 28,                             

34-400 Nowy Targ do dnia 22 lipca 2019 r. do godziny 12.00 wraz z załącznikami.  

d) oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane, 

e) Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę, 

f) w toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert, 

g) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania                   

w każdym czasie bez podania przyczyny. 

 

8. Oferta winna zawierać: 

a) Formularz ofertowy, 

b) atesty higieniczne na materiały zastosowane do wykonania zamówienia zaświadczające, 

że są przeznaczone do stosowania na placach zabaw. 

 

9. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty: 

a) wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów drogą                    

e-mailową.  

b) powyższy wybór ogłoszony będzie również na stronie internetowej Szkoły 

Podstawowej Nr 2 w Nowym Targu – www.sp2.nowytarg.pl 

 

10. Dodatkowe informacje: 

Dodatkowych informacji udziela Danuta Pyzowska-Foryt – dyrektor szkoły pod numerem 

telefonu 18 2662796. 

 

 

 

Zamawiający zaznacza, że do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia                

29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych”, gdyż wartość zamówienia netto                  

(bez VAT) nie przekracza 30.000 euro.  

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nowym 

Targu do zawarcia umowy. 

 

 
Załączniki: 

1) Formularz ofertowy (załącznik nr 1). 

2) Zdjęcia zniszczonej nawierzchni. 

3) Projekt umowy. 

4) Klauzula informacyjna z art. 13 RODO. 

 

 

http://www.sp2.nowytarg.pl/

