
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 25…/MDK/2012 

z dnia 03… lipca 2012r. 

Na wykonanie zamówienia o wartości szacunkowej do 14000 euro pn.: 

„Remont posadzek w 3 pomieszczeniach Miejskiego Domu Kultury w Świnoujściu przy 

ulicy Wojska Polskiego 1/1” 

CPV:  45.00.00.00-7 – roboty budowlane,  45.11.11.00-9 – roboty w zakresie burzenia,  

45.43.21.00-5 – kładzenie i wykładanie podłóg, 45.32.00.00-6 – roboty izolacyjne 

 

Zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych t. j. z 2010 r., Dz. U. Nr 113, 

poz.759 z późn. zm.) 

 

Zamawiający: 

Miejski Dom Kultury 

ul. Wojska Polskiego 1/1 

72-600 Świnoujście 

tel/fax 91 321 59 49 

email: gosp@mdk.swinoujscie.pl 

 

 zaprasza do złożenia oferty cenowej na: 

„Remont posadzek w 3 pomieszczeniach Miejskiego Domu Kultury w Świnoujściu przy 

ulicy Wojska Polskiego 1/1” 

 

I. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wymianie posadzek w trzech 

pomieszczeniach budynku Miejskiego Domu Kultury w Świnoujściu przy ulicy Wojska 

Polskiego 1/1: 

a) Pomieszczenie Nr 1 – (parter) - sala lekcyjna wykorzystywana przez Państwową Szkołę 

Muzyczną I stopnia, 

b) Pomieszczenie Nr 2 – (III piętro) - gabinet Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury, 

c) Pomieszczenie Nr 3 – (III piętro) – pokój muzyczny wykorzystywany przez Młodzieżowy 

Dom Kultury. 

 

Wymiary pomieszczeń: 

a) pomieszczenie nr 1: 5,20 x 5,70m = 29,64m2 

b) pomieszczenie nr 2: 5,70 x 7,10m = 40,47m2 

c) pomieszczenie nr 3: 5,70 x 14,80 = 84,36m2 

RAZEM: 154,47m2 

 

Zakres robót obejmuje: 

1. Roboty rozbiórkowe  posadzek cementowych i z wykładziny dywanowej 

2. Roboty izolacyjne (izolacja p. wilgociowa i akustyczna 

3. Wykonanie warstw podkładowych i wyrównawczych betonowych 

4. Wykonanie warstw samopoziomujących podkładowych 

5. Ułożenie posadzek PCV z listwami i zgrzewaniem łączeń 

6. Wywóz gruzu 

 

Uwaga: Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji robót w 

celu zapoznania się z warunkami realizacji.  

 

II. Wymagany termin realizacji zamówienia:  do 31 sierpnia 2012 r. 
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III. Kryterium oceny ofert:  

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów 

 

Najniższa cena – 100% 

 IV. Należy dołączyć również kosztorys ofertowy sporządzony metodą kalkulacji 

szczegółowej.  

 

V. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.  
 

VI. Istotne postanowienia umowy oraz zmiany postanowień zawartej umowy: 

Okres gwarancji 36 miesięcy  
 

VII. Miejsce i termin składania ofert:  

Ofertę wypełnioną na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania 

ofertowego należy: 

przesłać  pocztą, faksem, pocztą elektroniczną lub złożyć osobiście (pok. Nr 317) na adres 

Zamawiającego:  

Miejski Dom Kultury 

ul. Wojska polskiego 1/1 

72-600 Świnoujście 

tel/fax 91 321 59 49 

email: gosp@mdk.swinoujscie.pl 

z dopiskiem: „Remont posadzek w 3 pomieszczeniach Miejskiego Domu Kultury w 

Świnoujściu przy ulicy Wojska Polskiego 1/1”, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 

….lipca r. do godziny 12:00 
 

VIII. Miejsce i termin otwarcia ofert: 

 Miejski Dom Kultury przy ulicy Wojska Polskiego 1/1, dnia ….. lipca 2012r. godz. 13:00 

IX. Osoby uprawnione do kontaktów: 

-Bożena Machelska – kierownik administracyjno gospodarczy 

- Mirosława Tumaszyk – referent ds. administracyjno gospodarczych 

 

Załączniki: 

1. Formularz ofertowy zał. nr 1 

2. Projekt umowy zał. nr 2 

 

 

 

 

 

 

      Zatwierdzam 
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Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr ../MDK/2012 

 

FORMULARZ OFERTY  

do Zapytania ofertowego nr ../MDK/2012 

na wykonanie zamówienia o wartości szacunkowej do 14000 euro netto pn: 

„Remont posadzek w 3 pomieszczeniach Miejskiego Domu Kultury w Świnoujściu przy 

ulicy Wojska Polskiego 1/1” 

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego: 

Miejski Dom Kultury, ul. Wojska Polskiego 1/1, 72-600 Świnoujście, NIP: 855-14-92-634,  

2. Tryb postępowania: Rozeznanie cenowe. 

3. Nazwa i adres Wykonawcy 

…………….…………………….……………………………………………….……………… 

………………………………………………………………..………………….……………… 

NIP…………………………………..… REGON....................................................................... 

tel./fax …………………………..……… e-mail. ….………..……………………..………….. 

 

5. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za: 

 

 

Cena netto:……………………………………… zł 

Podatek VAT:………………% 

Cena brutto: ……………………………………..zł 

słownie brutto: 

…………………………………………………………………………………… zł. 

6. Deklaruję ponadto, że: 

- akceptację warunki płatności: 14 dni od daty przedłożenia zamawiającemu faktury, 

- akceptuję termin związania z ofertą - 30 dni.  

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

zastrzeżeń. W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do realizacji zamówienia na 

warunkach określonych w niniejszym postępowaniu. 

8. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty jest: 

a)  zaakceptowany przez podpisanie projekt umowy (zał. nr 2 do zapytania ofertowego) 

        

 

       Podpis i pieczęć Wykonawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr …/MDK/2012 

 

 

UMOWA Nr …/MDK/2012 projekt 

 

Zawarta w dniu ........................ r.  pomiędzy: 

Miejskim Domem Kultury z siedzibą w Świnoujściu, ul. Wojska Polskiego 1/1, powołanym 

Uchwałą Rady Miasta Świnoujście nr XLIII/247/96 z dnia 29.10.1996r., wpisanym  do 

Rejestru Instytucji Kultury – nr wpisu C-I/1, NIP: 855-14-92-635, reprezentowanym przez: 

1. Leona Ryszarda Kowalskiego - Dyrektora 

 

Zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym, 

a firmą: 

 .................................................................................................................................................... 

z siedzibą w: ............................................................................................................................... 

Tel/fax…………………………………….e-mail………………………………………. 

NIP………………………………………REGON……………………………………. 

 

Reprezentowaną  przez: 

1. .................................................. – .......................................... 

zwaną dalej Wykonawcą, 

 

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o 

Zapytanie ofertowe nr ../MDK/2012 z dnia … lipca 2012r.  na wykonanie zamówienia o 

wartości szacunkowej do 14000 euro netto pn: „Remont posadzek w 3 pomieszczeniach 

Miejskiego Domu Kultury w Świnoujściu przy ulicy Wojska Polskiego 1/1” oraz zgodnie 

z warunkami określonymi w ofercie , zawiera się umowę o następującej treści: 

 

 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: „Remont 

posadzek w 3 pomieszczeniach Miejskiego Domu Kultury w Świnoujściu przy ulicy 

Wojska polskiego 1/1”.  
 

Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wymianie posadzek w trzech 

pomieszczeniach budynku Miejskiego Domu Kultury w Świnoujściu przy ulicy Wojska 

Polskiego 1/1: 

a) Pomieszczenie Nr 1 – (parter) - sala lekcyjna wykorzystywana przez Państwową Szkołę 

Muzyczną I stopnia, 

b) Pomieszczenie Nr 2 – (III piętro) - gabinet Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury, 

c) Pomieszczenie Nr 3 – (III piętro) – pokój muzyczny wykorzystywany przez Młodzieżowy 

Dom Kultury. 

 

Wymiary pomieszczeń: 

a) pomieszczenie nr 1: 5,20 x 5,70m = 29,64m2 

b) pomieszczenie nr 2: 5,70 x 7,10m = 40,47m2 



c) pomieszczenie nr 3: 5,70 x 14,80 = 84,36m2 

RAZEM: 154,47m2 

 

Zakres robót obejmuje: 

1. Roboty rozbiórkowe  posadzek cementowych i z wykładziny dywanowej, 

2. Roboty izolacyjne (izolacja p. wilgociowa i akustyczna, 

3. Wykonanie warstw podkładowych i wyrównawczych betonowych, 

4. Wykonanie warstw samopoziomujących podkładowych, 

5. Ułożenie posadzek PCV z listwami i zgrzewaniem łączeń. 

 

§ 2 

TERMINY 

Termin realizacji – do 31 sierpnia 2012r. 

 

§ 3 

WYNAGRODZENIE 

1.  Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za wykonanie całości robót zgodnie z umową ustala 

się na kwotę netto ...................................... (słownie złotych: .......................................................) 

powiększoną o należny podatek VAT ..................% tj. ....................... zł, co łącznie stanowi 

wynagrodzenie ryczałtowe brutto ........................... zł (słownie złotych: .................................). 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe zawiera VAT i inne koszty związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia wg stanu prawnego na dzień złożenia oferty. 

 3. Strony dopuszczają płatności częściowe dokonywane przez Zamawiającego na podstawie 

faktur częściowych, wystawianych przez Wykonawcę za wykonane i odebrane przez 

upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego elementy robót oraz płatność końcową – po 

zakończeniu i odbiorze końcowym całości robót stanowiących przedmiot umowy – na podstawie 

faktury końcowej. 

 Suma faktur częściowych nie może przekroczyć 80 % wartości wynagrodzenia ryczałtowego  

brutto, określonego  w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

        4. Podstawą do wystawienia faktury końcowej jest protokół odbioru końcowego robót 

potwierdzający, że zostały wykonane bez usterek, podpisany przez komisję odbiorową powołaną 

zarządzeniem dyrektora Miejskiego Domu Kultury. W przypadku, gdy protokół odbioru 

końcowego zawiera informacje o usterkach robót stwierdzonych przez komisję podczas odbioru, 

podstawą do wystawienia faktury końcowej jest protokół potwierdzający usunięcie usterek 

stwierdzonych podczas odbioru końcowego, podpisany przez upoważnionego przedstawiciela 

Zamawiającego. 

 5. Zapłata wynagrodzenia określonego w fakturze nastąpi w formie przelewu na wskazany 

w fakturze rachunek bankowy, w terminie 14 dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego. 

 

 

 

§ 4  

ODBIÓR  ROBÓT 

1. Przedmiotem odbioru są roboty budowlane stanowiące przedmiot umowy. Zamawiający 

dopuszcza dokonywanie odbiorów częściowych wykonanych elementów i robót. 



2. Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie inspektorowi 

nadzoru  dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu 

odbioru, a w szczególności: 

- niezbędnych świadectw kontroli jakości, 

3. Odbioru końcowego dokonuje powołana przez Dyrektora Miejskiego Domu Kultury 

Komisja odbiorowa złożona z przedstawicieli Zamawiającego i użytkowników. 

4. Z czynności odbioru końcowego zostanie spisany protokół zawierający wszelkie 

ustalenia dokonane przez komisję w toku odbioru a także terminy wyznaczone na 

usunięcie stwierdzonych usterek i wad.  

5. Jeżeli czynności odbiorowe ujawnią, że przedmiot nie osiągnął gotowości do odbioru 

z powodu nie zakończenia robót, Zamawiający może odmówić odbioru. 

6. Zamawiający wyznacza termin komisyjnego, ostatecznego odbioru robót przed 

zakończeniem okresu gwarancji oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia 

usterek i wad. Ustala się, że w każdym przypadku komisja rozpocznie roboty nie 

później niż w 10 dniu przed upływem okresu gwarancji a zakończy je protokołem nie 

później niż w ostatnim dniu tego okresu. 

 

§ 5 

WSPÓŁDZIAŁANIE 

1. Zamawiający i Wykonawca są obowiązani współdziałać w celu zapewnienia pełnej 

realizacji umowy, w szczególności w odniesieniu do zakresu, jakości i terminów 
określonych w umowie. 

2. Wykonawca jest obowiązany współdziałać z Zamawiającym w sprawach związanych 

z wykonaniem czynności wymaganych przez prawo budowlane, niezbędnych do 

oddania do użytku obiektu budowlanego stanowiącego wynik realizacji robót 

określonych w przedmiocie umowy. 

3. W razie powstania przeszkód w wykonaniu robót stanowiących przedmiot umowy 

każda ze stron, w ramach swoich obowiązków, jest obowiązana do usunięcia tych 

przeszkód pod rygorem pokrycia szkód, doznanych z tego powodu przez drugą stronę. 

Przedstawicielem Zamawiającego w sprawach określonych w umowie jest:  

Leszek Kozłowski – inspektor nadzoru budowlanego 

4. Kierownikiem budowy posiadającym wymagane uprawnienia budowlane nr 

................................................. z dnia ............................... nadane przez 

.................................................................................................................................., jest: 

........................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... . 

 

§ 6 

KARY I ODSZKODOWANIA 

1. Strony postanawiają, iż obowiązującą je formą odszkodowania stanowią – z 

zastrzeżeniem ust. 3 - kary umowne z następujących tytułów i w podanych niżej 

wysokościach, które Wykonawca zapłaci Zamawiającemu: 



a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy  – 0,20% kwoty wynagrodzenia 

ryczałtowego brutto za każdy dzień kalendarzowy zwłoki po terminach 

zakończenia określonych  w § 2 niniejszej umowy, 

b) za zwłokę w usuwaniu wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru 

końcowego – 0,20% kwoty wynagrodzenia ryczałtowego brutto za każdy dzień 

kalendarzowy zwłoki po terminach  określonych w protokole odbioru 

końcowego 

Kary umowne o których mowa w ust. 1 pkt. a ÷ b Zamawiający może potrąci z 

wynagrodzenia Wykonawcy. Jeżeli kara umowna nie pokrywa rzeczywiście poniesionej 

szkody, Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na ogólnych zasadach. 

 

§ 7 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy: 

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 

umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć  

w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym przypadku może 

nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 

okolicznościach, 

b) jeżeli Wykonawca nie przyjął placu budowy lub nie rozpoczął robót bez 

uzasadnionych przyczyn zgodnie z umową a opóźnienie przekracza 21 dni 
mimo wcześniejszego wezwania przez Zamawiającego złożonego na piśmie. 

Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający opóźni 

przekazanie frontu robót o więcej niż 14 dni w stosunku do terminu określonego w umowie. 

 

§ 8 

ROZWIĄZANIE UMOWY 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy w następujących 

przypadkach: 

a) jeżeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn przerwał wykonywanie robót 

i mimo pisemnego wezwania do ich wznowienia przerwa trwa dłużej niż 14 

dni, 

b) jeżeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn opóźnia wykonanie 

przedmiotu umowy lub jego części a opóźnienie wynosi 14 dni mimo 

pisemnego wezwania do realizacji prac zgodnie zaakceptowaną przez 

zamawiającego korektę harmonogramu, 

c) pisemnego wezwania do działań korygujących nieprawidłowości, 

d) w przypadku ogłoszenia upadłości Wykonawcy lub likwidacji jego firmy 

(przedsiębiorstwa), 

e) w przypadku wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy, a w szczególności 

zajęcia wierzytelności z tytułu wykonania umowy. 

 

§ 9 

GWARANCJA 

1. Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady 

przedmiotu umowy zostanie rozszerzona przez udzielenie gwarancji jakości na okres  

3  lat (słownie: trzech lat). 



 

§ 10 

USTALENIA KOŃCOWE 

1. Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności, taka zmiana niniejszej umowy oraz 

wprowadzenie nowych postanowień, które byłyby niekorzystne dla Zamawiającego, 

jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian 

wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy. 

2. Ewentualna zmiana umowy, z zastrzeżeniem ust. 1 wymaga formy pisemnej i zgody 

obydwu Stron pod rygorem nieważności. 

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie obowiązujące 

przepisy, w tym ustawy Kodeks cywilny oraz ustaw i przepisów wykonawczych do 

nich: 

- Prawo zamówień publicznych, 

- Prawo budowlane, 

- Prawo Ochrony środowiska, 

4. Ewentualne spory mogące powstać na tle realizacji niniejszej umowy będzie 

rozstrzygał sąd gospodarczy właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 11 

1. Integralną część niniejszej umowy stanowią następujące załączniki: 

- Oferta Wykonawcy z dd.mm.rr z załącznikami 

 

§ 12 

 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu 

dla każdej ze stron. 

  

ZAMAWIAJĄCY:        WYKONAWCA: 

 

 

 

 

 

 


