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……………………………… Rybnik, 28.05.2021 r.  

pieczątka jednostki 

 

 

 

Zapytanie ofertowe nr 11/2021 

w postępowaniu o wartości netto poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 P.z.p. 

 

1. Zamawiający: 

 Miasto Rybnik 

 Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 5 w Rybniku 

 ul. dr. Mariana Różańskiego 14a  

 44-200 Rybnik 

 

2. Opis przedmiotu zamówienia: 

1) Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające usunięciu starej i  

wykonaniu nowej podłogi sportowej  sali gimnastycznej o powierzchni 182 m2w 

Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 5 w Rybniku zgodnie z przedmiarem robót, 

który stanowi Załącznik 4 do niniejszego zapytania. 

2) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił gwarancji jakości i rękojmi         

za wady na okres nie krótszy niż 60 miesięcy. 

3) Zamawiający wymaga, aby odbiór robót potwierdzony protokołem odbioru 

nastąpił najpóźniej 30.08.2021 r. 

 

3. Oznaczenie CPV:  

45212222-8 roboty budowlane związane z salami gimnastycznymi 

45432113-9 kładzenie parkietu 

45432114-6 roboty w zakresie podłóg drewnianych 

 

 

4. Termin realizacji zamówienia: 

 od daty podpisania umowy najpóźniej do 30.08.2021r. 

 

5. Wymagany okres gwarancji: 

 60 miesięcy 

 

6. Lista dokumentów/ oświadczeń wymaganych od Wykonawcy: 

1) Formularz ofertowy ( Załącznik nr 1); 

2) Potwierdzenie wykonania robót (roboty zakończone) w okresie ostatnich 5 lat 

przed upływem terminu składania ofert (jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy, to w tym okresie) co najmniej 2 robót budowlanych polegających na 

wymianie parkietu na sali gimnastycznej (sportowej), gdzie każda winna być 

o wartości nie mniejszej niż 150.000,00 zł brutto 

3) Oświadczenia  o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczenie 

o braku podstaw do wykluczenia ( Załącznik nr 2); 
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4) Podpisany projekt umowy ( załącznik nr 3); 

5) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji                             

o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

ewidencji; 

6) zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego, potwierdzające że wykonawca nie 

zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania ofert; 

7) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS, 

potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie 

społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert; 

8) informacja banku, lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej 

potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych, lub zdolność 

kredytową wykonawcy, co najmniej 100.000,00 PLN( lub równowartość w innej 

walucie wg średniego kursu NBP na dzień składania ofert), w okresie nie 

wcześniejszym niż 3 miesiące przed złożeniem oferty  

 

7. Kryteria oceny ofert 

100% cena 

 

8. Przesłanki odrzucenia oferty: 

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:  

1) Treść oferty nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego; 

2) Oferta nie będzie zawierała wszystkich wymaganych przez Zamawiającego 

dokumentów lub  oświadczeń; 

3) Oferty zostanie złożona po terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym. 

 

9. Termin składania ofert: 

 do 11.06.2021 r. do godz. 2359 

 

    10. Sposób i miejsce składania ofert: 

1. Elektronicznie na adres: sp5@miastorybnik.pl 

2. Pocztą(decyduje data wpływu) lub osobiście (sekretariat czynny od poniedziałku  

do piątku w godz. 700 – 15 00) 

Adres:  

Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 5 w Rybniku 

ul. dr. Mariana Różańskiego 14a 

44-200 Rybnik 

 

Adres internetowy strony, na której prowadzone jest postępowanie:  

www.zsp5.miastorybnik.pl zakładka BIP. 

 

 

11. Informacje końcowe: 

1. Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami z ramienia Zamawiającego jest: 

2. Jolanta Rocznik - Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 5 w Rybniku; 

3. Zamawiający powiadomi o wyniku rozstrzygnięcia postępowania lub o jego 

zamknięciu bez dokonania wyboru, zamieszczając ogłoszenie stronie internetowej: 

mailto:sp5@miastorybnik.pl
http://www.zsp5.miastorybnik.pl/
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www.zsp5.miastorybnik.pl zakładka BIP; 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia Zapytania ofertowego bez podania 

przyczyny. 

5. Oferent, którego oferta zostanie wybrana zostanie powiadomiony telefonicznym               

lub e-mailowym zawiadomieniem, w którym Zamawiającym określi termin i miejsce 

zawarcia umowy.  

 

12. Klauzula RODO  art. 13 

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016r. (dalej: RODO), 

informujemy, że: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 5 

w Rybniku, ul. dr. M. Różańskiego 14a, 44-200 Rybnik, reprezentowany przez 

Dyrektora Jolantę Rocznik; 

2. Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym dla  Zespołu Szkolno - Przedszkolnego 

nr 5 w Rybniku jest Jakub Salamon, z którym można się kontaktować w sprawach 

dotyczących ochrony danych osobowych i realizacji swoich praw w tym zakresie. 

Kontakt: sp5@miastorybnik.pl 

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania na 

wyłonienie wykonawcy robót budowlanych dla ww. zadania; 

4. Dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z obowiązującymi przepisami 

prawa; 

5. Odbiorcą danych osobowych będą osoby wykonujące pracę na rzecz Zespołu Szkolno 

- Przedszkolnego nr 5 w Rybniku oraz organy nadzorcze; 

6. Posiada Pani/ Pan prawo dostępu do treści danych oraz prawo do ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetworzenia, prawo do przenoszenia danych, prawo 

wniesienia sprzeciwu; 

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan,  

iż przetworzenie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia 

o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

8. Podanie danych osobowych jest warunkiem możliwości rozpatrzenia oferty 

handlowej; 

 

 

         Dyrektor 

 

            

                                                                                      ……………………………… 

         pieczątka i podpis 

 

 

Załączniki: 

1. Załącznik 1. Formularz ofertowy 

2. Załącznik 2. Oświadczenie 

3. Załącznik 3. Projekt umowy 

4. Załącznik 4 Przedmiar robót 

http://www.zsp5.miastorybnik.pl/
mailto:sp5@miastorybnik.pl

