
Zapytanie ofertowe na prace na kortach 6/2021 

 
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 jest  wykonanie prac na kortach tenisowych w Szamotułach 

przy ul. Targowej 2 

 

-demontaż linii i siatek 

-usunięcie nieczystości czyszczarką kortową 

-frezowanie kortów 

-wyrównywanie nawierzchni  

-zagęszczanie walcem kortowym gładkim 

-równanie nawierzchni 

-ponowne zagęszczanie  

-ponowne założenie linii 

-uzupełnianie nawierzchni (warstwy poślizgowej) mączką D10 

-założenie siatek tenisowych 

-27 ton mączki ceglanej wraz z transportem  

 

 

1. Termin realizacji i istotne warunki zamówienia 

a. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

b. Zlecenie wykonane będzie na kortach Centrum Sportu Szamotuły przy  

ul. Targowej 2 w Szamotułach. 

c. Zabieg, o którym mowa w ofercie, winien zostać wykonane w najwyższej 

jakości zapewniającej ich efektywność. 

d. Zamawiający zastrzega sobie prawo reklamacji, co do wykonanego zabiegu. 

e. Przedstawiona cena powinna być podana w kwocie netto i brutto oraz 

uwzględniać VAT na dany zabieg i całość usług.  

f. Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane  

z realizacją przedmiotu zamówienia. 

g. Najważniejszym kryterium wyboru będzie cena brutto za wszystkie koszty 

związane z realizacją zamówienia. 

h. Po zakończeniu realizacji zamówienia Zleceniobiorca zobowiązany jest  

do przeprowadzenia odbioru swoich prac wraz z wyznaczonym 

przedstawicielem Zleceniodawcy i sporządzenia protokołu odbioru prac. 

i. 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. 
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j. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty,  

w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom 

określonym przez Zamawiającego 

k. Termin wykonania zamówienia w przedziale: od 07.05.2021  do 13.05.2021.   

l. W przypadku wykonania prac dodatkowych wynikających z przyczyn 

niezależnych od spółki i wykonawcy ceny jednostkowe nie ulegają zmianie, a 

wykonywać je będzie wybrany wykonawca bez przeprowadzania dodatkowego 

zapytania. 

m. Centrum Sportu Szamotuły Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

zaznacza, iż  Wykonawca  może ulec zmianie w przypadku naruszenia zasad 

określonych w niniejszym zapytaniu. 

n. Oferty należy składać w formie pisemnej, pocztą elektroniczną na adres: 

sekretariat@csszamotuly.pl w terminie do 04.05.2021r. do godz. 07.00.  

o. Formularz oferty należy sporządzić, na podstawie wzoru stanowiącego 

załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. 

p. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Bartosz Węglewski  

tel. 794 566 588 e – mail: b.weglewski@csszamotuly.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


