
Zapytanie ofertowe na wykonanie prac remontowo-malarskich elewacji  

budynku zlokalizowanego w Szamotułach przy ulicy Sportowej 6, należącego 

do  

Centrum Sportu Szamotuły Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
Nie stosuje się ustawy „Prawo zamówień publicznych”.  

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 €  

 

 

 
1. Zamawiający: 

 

Centrum Sportu Szamotuły Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  

ul. Sportowa 6, 64-500 Szamotuły 

NIP: 7872107758 

REGON: 302592018 

KRS: 0000492565 

 

 
2. Przedmiot zapytania ofertowego 

Przedmiotem zamówienia są prace remontowo-malarskie elewacji budynku należącego do 

CS Szamotuły sp.z o.o., i zlokalizowanego przy ulicy Sportowej 6 w Szamotułach. 

Zakres prac dotyczy: 

 

A. Wykonania naprawy ubytków na elewacji budynku 

B. Oczyszczanie opierzenia budynku od strony ulicy Sportowej, wykonanie jego 

uszczelnień i odmalowanie farbą chlorokauczukową 

C. Oczyszczanie i malowanie elewacji budynku (farbą elewacyjną silikonową) wraz z 

wydzieloną częścią płotu (farbą olejną)– łącznie 229 m2 

D. Usunięcie luźnych elementów tynku wraz z ich uzupełnieniem 

E. Gruntowanie i nałożenie izolacji przeciwwilgociowej wraz z malowaniem części 

ściany wewnątrz budynku – 3 m2 

F. Do malowania należy wykorzystać farbę silikonową. Materiały narzędzia i urządzenia 

niezbędne do wykonania prac, wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie. 

G. Kolory i proporcje użytych farb muszą być adekwatne do kolorystyki elewacji Hotelu 

Maraton i budynku klubowego Centrum Sportu. Przed malowaniem należy 

przedstawić próbki kolorów zamawiającemu. 

H. . Wykonawca udzieli zamawiającemu 2 letniej gwarancji na wykonane prace. 

 

 

1. Termin realizacji i istotne warunki zamówienia 

a. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

b. Zlecenie wykonane będzie na obiekcie Centrum Sportu Szamotuły przy  

ul. Sportowej 6 w Szamotułach. 
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c. Prace, o których mowa w ofercie, winny zostać wykonane w najwyższej 

jakości zapewniającej ich efektywność. 

d. W formularzu ofertowym oprócz ceny powinno uwzględnić się także wykaz 

materiałów planowanych do wykonywania prac. 

e. Przedstawiona cena powinna być podana w łącznej kwocie netto oraz 

uwzględniać VAT za  całość prac.  

f. W ofercie należy wykazać oddzielnie koszt robocizny oraz materiałów. 

g. Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane  

z realizacją przedmiotu zamówienia. 

h. Najważniejszym kryterium wyboru będzie cena brutto za wszystkie koszty 

związane z realizacją zamówienia. 

i. Po zakończeniu realizacji zamówienia Zleceniobiorca zobowiązany jest  

do przeprowadzenia odbioru swoich prac wraz z wyznaczonym 

przedstawicielem Zleceniodawcy i sporządzenia protokołu odbioru prac. 

j. Rozliczenie transakcji następować będzie po przekazaniu protokołu bez uwag 

przelewem na konto wskazane na fakturze w ciągu 14 dni od dnia otrzymania 

prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę. 

 

 

k. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty,  

w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom 

określonym przez Zamawiającego 

l. Bezwzględny termin wykonania zamówienia:  do 20.11.2019 – jeżeli warunki 

pogodowe pozwolą na przeprowadzenie prac. 

m. Centrum Sportu Szamotuły Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

zaznacza, iż  Dostawca  może ulec zmianie w przypadku naruszenia zasad 

określonych w niniejszym zapytaniu. 

n. Oferty należy składać w formie pisemnej, za pośrednictwem poczty lub 

osobiście na adres: Centrum Sportu Szamotuły Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością ul. Sportowa 6, 64-500 Szamotuły  lub pocztą 

elektroniczną na adres: sekretariat@csszamotuly.pl w terminie do 

25.10.2019r. do godz. 14.00.  

o. Formularz oferty należy sporządzić, na podstawie wzoru stanowiącego 

załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. 

p. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Rafał Krzykała  

tel. 505 433 182 e – mail: r.krzykala@csszamotuly.pl 
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Załączniki: 

Formularz ofertowy - załącznik nr 1  

 

 

………………………………..………………… 

/pieczęć wykonawcy 

FORMULARZ OFERTOWY 

 
1. Zamawiający 

Centrum Sportu Szamotuły Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,  

ul. Sportowa 6, 64-500 Szamotuły 

  

2. Wykonawca 

Dane: 

Nazwa firmy:  

Adres firmy:  

NIP:  e-mail:  

Nr Tel.  

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe 

Oferta cenowa na wykonanie prac remontowo-malarskich elewacji  budynku zlokalizowanego w 

Szamotułach przy ulicy Sportowej 6 

 

 

1. Oferuję za przedmiot zamówienia następującą cenę: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYKAZ MATERIAŁÓW 

 

 ILOŚĆ 
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Łączny koszt robocizny - …………………………………………..…….. netto + VAT 

 

Łączny koszt materiałów - ………………………………………………..netto + VAT 

 

 

 

 

Razem słownie złotych netto + VAT 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

 

2. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego 

zastrzeżeń. Akceptuję  termin  wykonania zamówienia określony w zapytaniu ofertowym. 

 

                          

 

……………………………………………… ………………………………. 

/miejscowość, data/       /podpis osoby upoważnionej/ 


