
Zapytanie ofertowe  - Z0/10/2022 
Na wykonanie szamba wraz podłączeniem na kortach tenisowych  

przy ul. Targowej 2 w Szamotułach 
 
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Publicznych  

o Wartości Nieprzekraczającej Kwoty Wskazanej w Art. 2 ust. 1 pkt. Ustawy – Prawo Zamówień 

Publicznych obowiązującym w Centrum Sportu Szamotuły Sp. z o .o.  

 

1. Zamawiający 

a. Centrum Sportu Szamotuły Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy 

ul. Sportowej 6 w Szamotułach. Posiadająca NIP 787 210 77 58, REGON 302 592 018. 

 

2. Przedmiot zamówienia  

a. Wykonanie nowego szamba na nieruchomości położonej w Szamotułach przy ul. 

Targowej 2.  

b. Zadanie budowlane polegać będzie na osadzeniu nowego szamba żelbetowego i 

podłączeniu go do istniejącego budynku biurowo-szatniowo-restauracyjnego, a 

jednocześnie odłączenie istniejącego szamba do tego budynku. Oprócz powyższego 

Wykonawca zobowiązany jest do odpowiedniego zabezpieczenia odłączonego szamba 

zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. 

c. Wykaz prac: 

✓ Niezwłoczne zgłoszenie wykonania robót do właściwego organu 

administracji, przy czym Wykonawca może przystąpić do wykonywania 

poniższych czynności objętych zamówieniem dopiero po okresie 30 dni, w 

trakcie których organowi administracji przysługuje prawo zgłoszenie 

sprzeciwu zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane. 

✓ Zdjęcie ziemi roślinnej.  

✓ Ewentualne wykopanie istniejącej roślinności ( drzewa, krzewy itp. ) i 

ponowne jej zasadzenie po instalacji szamba. 

✓ Wykonanie wykopu i osadzenie szamba zgodnego z poniższym rysunkiem 

technicznym. 
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✓ Wykonanie podłączeń szamba do budynku biurowo-szatniowo-

restauracyjnego. 

✓ Odłączenie istniejącego szamba do tego budynku oraz odpowiednie 

zabezpieczenia odłączonego szamba zgodnie z obowiązującymi przepisami i 

normami. 

✓ Sprawdzenie szczelności i drożności podłączenia nowego szamba. 

✓ Zasypanie szamba. 

✓ Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej szamba. 

✓ Uporządkowanie terenu. 

 

3. Warunki zamówienia 

a. Termin wykonania przedmiotu zamówienia do 20.09.2022r. 

b. Na wykonanie robót wykonawca udzieli 24 miesięcznej gwarancji licząc od dnia 

podpisania bezusterkowego protokołu odbioru.  

c. Ponadto na samo szambo Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć gwarancję 

producenta tego szamba na okres nie krótszy niż 12 miesięcy. W przypadku gdy 

producent udziela gwarancji na dłuższy okres, obowiązuje gwarancja producenta 

udzielona na ten dłuższy okres. 

d. Wykonawca zobowiązany jest przed przystąpieniem do złożenia oferty do dokonania 

wizji lokalnej. Oferta Wykonawcy, który nie przeprowadził wizji lokalnej zostanie 

odrzucona przez Zamawiającego. 

e. Tylko wizja lokalna potwierdzona przez Administrację Centrum Sportu Szamotuły Sp. 

z o.o. będzie uznana przez Zamawiającego za spełnienie warunku uczestnictwa w 

postepowaniu. 

f. Zamawiający wskazuje do wykonania szambo żelbetonowe o pojemności 10m3. 

g. Zgłoszenie wykonania szamba do organu właściwego leży po stronie Zamawiającego. 

 

4. Oferta:  

a. Dokumentacja oferty powinna zawierać: ofertę, sporządzoną na formularzu 

stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. 

b. Kserokopię odpisu z KRS / wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej. 

c. Oryginał pełnomocnictwa osoby, która podpisała ofertę w imieniu Wykonawcy, o ile 

nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty. 

d. Cena oferty: do wartości oferty netto Wykonawca winien doliczyć należny podatek od 

towarów i usług VAT. Wartość ta stanowić będzie cenę oferty brutto. Prawidłowe 

ustalenie podatku VAT należy do obowiązków wykonawcy zgodnie z przepisami 

ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym. Zamawiający nie uzna 

za oczywistą pomyłkę i nie będzie poprawiał błędnie ustalonego podatku VAT. 

Pomyłka taka będzie traktowana jako błąd, którego nie da się poprawić  

e. Oferta może być złożona w formie elektronicznej w postaci skanów podpisanych 

dokumentów składających się na ofertę. 

f. Ofertę w formie elektronicznej uważa się za złożoną w terminie, jeżeli przed jego 

upływem wpłynęła na serwer pocztowy Zamawiającego. sekretariat@csszamotuly.pl 

do godziny 10:00 dnia 20.08.2022 r. w temacie wiadomości wpisując: ZAPYTANIE 

OFERTOWE – „Wykonanie szamba wraz z podłączeniem” ZO/10/2022 

mailto:sekretariat@csszamotuly.pl
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✓ W ofercie należy uwzględnić wszystkie informacje podane w formularzu 

oferty (wzór załącznik). 

✓ Cena brutto podana w formularzu oferty obejmuje wszystkie koszty 

związane z realizacją usługi. 

✓ Termin płatności - faktura wystawiona na koniec miesiąca, płatna w terminie 

30 dni. 

✓ Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

 

5. Poprawki oferty. Odrzucenie oferty. Wybór oferty najkorzystniejszej. Zawarcie umowy. 

a. Oferty, w których zostaną stwierdzone omyłki bądź błędy, będą poprawione przez 

Zamawiającego na zasadach określonych w art. 223 ust. 2 ustawy z dnia 11.09.2019r. 

- prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 2019 z późn. zm.). 

b. Odrzucenie oferty: 

Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który: 

✓ nie przeprowadził wizji terenu objętych zamówieniem, 

✓ zastosował niewłaściwą stawkę podatku od  towarów  i usług, 

c. Zamawiający na podstawie art. 223 ust. 1 i 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych, 

ma prawo do żądania od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty i 

dokumentów stanowiących załączniki do oferty oraz na prawo do dokonywania 

poprawek w treści oferty. 

d. Zamawiający  zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty Wykonawcy z powodów 

wskazanych w przepisach art. 226 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, jak 

również na podstawie art. 224 ust. 6 ww. ustawy, gdy oferta Wykonawcy nie 

udzielenia wyjaśnień dotyczących podanej w ofercie ceny lub kosztów. 

e. Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena  brutto. 

f. Spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu, Zamawiający wybierze ofertę  

z najniższą ceną. 

g. Z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, zostanie podpisana umowa o 

warunkach wynikających z treści wybranej oferty. 

 

6. Zamknięcie postępowania bez wyboru oferty. Unieważnienie postępowania.  

a. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania bez wyboru oferty. 

b. Zamawiający unieważnia postępowanie w przypadkach określonych przepisami art. 

255 – 257 ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności gdy: 

✓ w postępowaniu nie złożono żadnej oferty, 

✓ wszystkie złożone oferty podlegają odrzuceniu, 

✓ postępowanie zostało zamknięte bez wyboru oferty, 

✓ wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie 

postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, 

czego nie można było wcześniej przewidzieć, 

✓ jeżeli wystąpiły okoliczności powodujące, że dalsze prowadzenie 

postępowania jest nieuzasadnione. 

7. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.  

a. Komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami, którzy złożyli oferty, będzie 

prowadzona wyłącznie w formie elektronicznej,  na adres poczty elektronicznej 

Wykonawcy wskazany w ofercie. 
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b. Komunikacja Wykonawców z Zamawiającym będzie prowadzona wyłącznie w formie 

elektronicznej, na adres poczty elektronicznej wskazany w pkt III. pkt 6. 

c. Pracownicy Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami w postępowaniu 

b.weglewski@csszamotuly.pl 

8. Obowiązki informacyjne związane z ochroną danych osobowych:  

a. Odbiorcy danych Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty upoważnione do ich 

otrzymania na mocy przepisów obowiązującego prawa w szczególności na podstawie art. 8 

oraz art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

b. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych Pani/Pana 

dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. 

c. Okres przechowywania danych Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez czas 

trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz przez czas trwania umowy 

zawartej w wyniku tego postępowania oraz przez okres wymagany przez przepisy prawa 

powszechnie obowiązującego.  

d. Prawa przysługujące osobie, której dane dotyczą 

a. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, w przypadkach i na 

zasadach określonych w poniższych przepisach RODO, przysługuje Pani/Panu: 

b. prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO), 

c. prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO), 

d. prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), z zastrzeżeniem art. 

17 ust. 3 RODO 

e. 4.1.4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO), 

f.  prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),  

g.  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych 

e. Nie przysługuje Pani/Panu: 

a.  prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO). 

9. Postanowienia końcowe  

a. Wszelkie koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca. 

b. Od decyzji podejmowanych w postępowaniu przez Zamawiającego, Wykonawcom 

nie przysługują żadne środki odwoławcze. 

c. Informacja o wynikach postępowania zawierająca nazwę i adres wybranego 

Wykonawcy oraz cenę brutto oferty, zostanie opublikowana na stronie 

www.csszamotuly.pl  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.csszamotuly.pl/
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Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego ZO/10/2022 

 

Zapytanie ofertowe ZO/10/2022  

 Wykonanie szamba wraz z podłączeniem na kortach tenisowych 

 

 

1. Cena za wykonanie usług budowlanych ………………………………………………………………………………. 

 

2. Cena za szambo żelbetonowe 10m3 ……………………………………………………………........................... 

 

 

 

Łączna cena netto za wykonanie przedmiotu zamówienia …………………………………………………… 

Łączna cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia …………………………………………………. 

 


