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ZAPYTANIE OFERTOWE nr 16/2016/MGOK 

Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 

równowartości 30.000 euro, z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz.907 z późn. zm.) Dyrektor Miejsko-Gminnego 

Ośrodka Kultury w Białobrzegach zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym 
przedstawienia oferty cenowej na renowację podłogi drewnianej, parkietu w trzech salach 
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Białobrzegach. 

 
I. Zamawiający: 
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Białobrzegach 

ul. Kościelna 31, 26-800 Białobrzegi 

e-mail: mgok@bialobrzegi.pl  

tel./fax. 48 613 23 70 

 

II. Opis przedmiotu zamówienia : 
Przedmiotem zapytania ofertowego jest przedstawienie oferty dotyczącej wykonania usługi renowacji 

podłogi grewnianej/parkietu trzech sal Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Białobrzegach.   
Przedmiot  zamówienia obejmuje: 
SALA TANECZNA - 100m2 

− przygotowanie sali do prac renowacyjnych poprzez odpowiednie zabezpieczenie 

wyposażenia sali, 

− oszlifowanie,  

− reperacja dużych szczelin,  

− szpachlowanie, 

− lakierowanie + lakier 

− lakier antypoślizgowy, atestowany, nieszkodliwy dla zdrowia. 

SALA MUZYCZNA - 47m2 

− przygotowanie sali do prac renowacyjnych poprzez odpowiednie zabezpieczenie 

wyposażenia sali, 

− oszlifowanie,  

− reperacja dużych szczelin,  

− szpachlowanie, 

− lakierowanie + lakier 

− lakier antypoślizgowy, atestowany, nieszkodliwy dla zdrowia. 

SALA PLASTYCZNA - 60m2 

− przygotowanie sali do prac renowacyjnych poprzez odpowiednie zabezpieczenie 

wyposażenia sali, 

− oszlifowanie,  

− reperacja dużych szczelin,  

− szpachlowanie, 

− lakierowanie + lakier 

− lakier antypoślizgowy, atestowany, nieszkodliwy dla zdrowia. 
- Wykonawca udzieli 24 miesięcznej gwarancji na wykonane prace. 

- Materiały do wykonania w/w prac z atestami zapewnia Wykonawca. 

- Prace remontowe wykonane zostaną zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki budowlnej. 

 

III. TERMIN  I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA  
Termin wykonania zamówienia: od dnia 1 sierpnia 2016r. do 27 sierpnia 2016r.  

(termin nieprzekraczalny).  
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IV. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy: 

− posiadają uprawnienia do wykonywania działalności gospodarczej, 

− spełnienie w/w warunku oceniane będzie na podstawie załączonego odpisu z właściwego 

rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalnosci gospodarczej, 

− posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, 

2. Oferenci ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą dokonać we własnym zakresie 

pomiarów i oceny powierzchni przewidzianej do renowacji. 

3. Z ubiegania się o zamówienie wyklucza się wykonawców, którzy: 

− złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące wpływ na wynik prowadzonego 

postępowania, 

− nie złożyli dokumentów potwierdzających spełnienie tych warunków, albo którzy złożyli 

wymagane przez zamawiającego dokumenty zawierające błędy. 

4. Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli:  

− treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego, 

5. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

6. Wartość oferty winna zawierać wszelkie koszty jakie poniesie Oferent przy realizacji 

zamówienia.  
 

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
1. Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu ofertowym załączonym do niniejszego 

zapytania (załącznik nr 16). 

Na podstawie złożonych dokumentów Zamawiający dokona oceny spełnienia wymaganych warunków 

wg formuły: spełnia – nie spełnia. 

Oferta powinna: 

a) posiadać datę sporządzenia, 

b) zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, 

c) być złożona przez osobę posiadającą uprawnienia do wykonywania niniejszego zamówienia.  

2. Płatność realizowana będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w ciągu 14 dni  

od dnia w którym zamówienie zostało odebrane i została prawidłowo wystawiona faktura.  

3. Wykonawca dołączy do oferty: 
− Wypełniony formularz oferty (załącznik nr 16). 

− Odpis z właściwego rejestru działalności gospodarczej lub aktualne zaświadczenie o wpisie  

do ewidencji działalności gospodarczej. 
 

VI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 

Ofertę należy nadsyłać do dnia 20.07.2016r. do godz. 12.00 za pośrednictwem: 

- poczty elektronicznej (mgok@bialobrzegi.pl) 

- faksem na nr 48 613 23 70 

- poczty (kurierem, osobiście) na adres: 

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Białobrzegach 
ul. Kościelna 31 
26-800 Białobrzegi 
Z dopiskiem: „WYKONANIE USŁUGI RENOWACJI PODŁOGI DREWNIANEJ/PARKIETU TRZECH SAL  
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W BIAŁOBRZEGACH”. 
Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 

W toku badania ofert i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert. 
 

VII. OCENA OFERT 
Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty: 

− Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium: 100% - cena, 
− cena podana przez Wykonawcę jest obowiązująca przez cały okres umowy i nie podlega 

waloryzacji, 
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− oferta powinna określać cenę netto i brutto (z uwzględnieniem należnego podatku VAT – jeśli 

występuje). 

− oferta powinna zostać tak skonstruowana aby występowała kalkulacja renowacji podłóg 

każdej sali z osobna. 

− cena powinna w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty zwiazane z wykonaniem 

zamówienia. 

− Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty.  
 

VIII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty. 
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony 

internetowej znajdującej się pod adresem www.mgok.bialobrzegi.pl - 22.07.2016r. (piątek).  

Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z wyboru przedstawionych ofert. 
 

IX. DODATKOWE INFORMACJE  

Dodatkowych informacji udziela p. Anna Tchórzewska – dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury 

w Białobrzegach, tel. 668-220-800, tel. 48 613-23-70. 
 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, wszelkie koszty związane  

z przedmiotem zamówienia ponosi Wykonawca. 

2. Oferty niekompletne będą odrzucone. 

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

4. Otrzymanie od Wykonawcy oferty nie powoduje żadnych zobowiązań wobec stron. 

5. Po wyborze Wykonawcy, Zamawiający podejmie dyskusję w celu uzgodnień szczegółowych 

warunków realizacji zamówienia. 
 

XI. ZAŁĄCZNIKI 

1. Wzór formularza ofertowego (załącznik nr 16). 

 
 

Anna Tchórzewska 

Dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury 

w Białobrzegach 


