
Radom, dnia 24.08.2018 r. 

Znak sprawy: DT.42.2.2018.AW2 

Zapytanie ofertowe 
Zakład Usług Komunalnych w Radomiu ul. Sucha 15 26-600 Radom ( Odbiorca ) zaprasza zainteresowane 
podmioty gospodarcze (Wykonawca ) do złożenia oferty na wykonanie, dostawę i montaż stolika 
rekreacyjnego do gry w szachy w komplecie z czterema siedziskami - w parku im. T. Kościuszki w Radomiu. 
I. Zamawiający 

Gmina Miasta Radomia, ul. J. Kilińskiego 30, 26 - 600 Radom NIP: 796-281-75-29 w ramach 
działalności Zakładu Usług Komunalnych w Radomiu ul. Sucha 15, 26-600 Radom (Odbiorca). 

II. Opis przedmiotu zamówienia 
W związku z rosnącym zapotrzebowaniem na zapewnienie kolejnych miejsc w parkach służących rekreacji, 
połączonej z wypoczynkiem, zapraszamy do: 
- wykonania, dostawy i montażu stolika rekreacyjnego do gry w szachy w komplecie z czterema siedziskami 

w parku im. T. Kościuszki w Radomiu, przy alei Kazimierza Paździora (na wprost altany) w miejscu 
oznaczonym kolorem czerwonym na załączniku nr 1, który dołączamy do niniejszego zaproszenia ofertowego. 

Chcemy, aby przy stoliku do gry w szachy zamontowane zostały cztery krzesła o betonowej podstawie i metalowej 
konstrukcji do której przymocowane zostaną listwy oparć i siedzisk z tworzywa sztucznego. Całość tj. stolik do gry 
w szachy oraz krzesła muszą stanowić konstrukcyjnie jeden monolit Przykładową charakterystykę stolika do gry 
w szachy w komplecie z czterema siedziskami- do wkopania w gmnt-stanowiącej jeden monolit o betonowej 
podstawie i metalowej konstrukcji krzeseł do której przymocowane zostaną listwy oparć i siedzisk z tworzywa 
sztucznego - przedstawiamy na załączniku nr 2 dołączonym do niniejszego zapytania ofertowego. 
Wykonanie, dostawa i montaż stolika rekreacyjnego do gry w szachy w komplecie z czterema siedziskami na 
miejscu oznaczonym na załączniku nr 1, obejmowało będzie także: 
1. Zakup materiałów niezbędnych do wykonania i montażu stolika rekreacyjnego do gry w szachy 

w komplecie z czterema siedziskami. 
Dostarczone i zakupione przez Wykonawcę na własny koszt, wszystkie materiały użyte do budowy 
i montażu stolika szachowego w komplecie z czterema siedziskami, w zakresie ich jakości, muszą 
odpowiadać: 
- wymogom dla wyrobów dopuszczonych do obrotu w budownictwie zgodnie z Ustawą z dnia 

16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. 2014 poz. 883), 
2. Wykonanie przez Wykonawcę konstrukcji stolika rekreacyjnego do gry w szachy w komplecie z czterema 

siedziskami oraz ich montaż musi odbyć się zgodnie z: 
a) zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, 
b) warunkami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
c) obowiązującymi normami i przepisami, 
d) zamówieniem Zamawiającego, złożoną ofertą i dobrą jakością oraz właściwą organizacją robót. 

3. Zabezpieczenie miejsca i oznakowanie tymczasowe na czas robót montażu i ustawienia stolika 
rekreacyjnego do gry w szachy w komplecie z czterema siedziskami. 

III. Termin wykonania zamówienia i Gwarancje. 
Termin wykonania przedmiotu zamówienia : 

1. Do 20 dni roboczych od daty następnego dnia w którym Odbiorca dostarczy wybranemu Wykonawcy pisemne 
zlecenie na jego realizację. 
a) W terminie dwóch dni roboczych od daty otrzymania zlecenia od Odbiorcy, wybrany do realizacji 

zadania Wykonawca zobowiązuje się potwierdzić formalnie, w sposób pisemny, przyjęcie tego 
zlecenia do realizacji na warunkach określonych niniejszym zapytaniem oraz zleceniem 
dostarczonym Wykonawcy przez Odbiorcę. 

Gwarancja: Na materiały i roboty Wykonawca udzieli Odbiorcy pisemnej, minimum 36 miesięcy 
gwarancji, licząc od dnia podpisania pozytywnego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia. 

IV. Termin i sposób zapłaty. 
Wykonawca po podpisaniu przez minimum jednego przedstawiciela Odbiorcy, pozytywnego protokołu 
odbioru przedmiotu zamówienia wystawi i złoży w siedzibie Odbiorcy oryginalną fakturę VAT, która 
zawierać musi następujące dane: 

Nabywca: Gmina Miasta Radomia, ul. J. Kilińskiego 30, 26-600 Radom NIP: 796-281-75-29 
Odbiorca: Zakład Usług Komunalnych w Radomiu ul. Sucha 15, 26-600 Radom. 

Odbiorca dokona płatności za wykonanie przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego, przelewem na rachunek 
wskazany przez Wykonawcę w swojej ofercie, w terminie 21 dni od dnia złożenia w siedzibie Odbiorcy, 
oryginalnej i prawidłowo wystawionej faktury, 
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V. Ocena ofert 

Odbiorca dokona oceny kompletnych, tj. uwzględniających wszystkie warunki niniejszego zapytania ofertowego 
i złożonej oferty - zawierającej: 

1. Charakterystykę budowlano - wykonawczą (Architektura ) i wizualizację stolika rekreacyjnego do gry w szachy 
w kompłebe z czterema siedziskami. 

2. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia określonego niniejszym zapytaniem ofertowym. 
Podać należy cenę netto, VAT oraz brutto w polskich złotych (PLN). 
Odbiorca zastrzega sobie prawo dodatkowych negocjacji cenowych z Wykonawcami. 

VI. Sposób złożenia oraz miejsce i termin składania ofert 
Obowiązującą formą złożenia ważnej oferty jest dostarczenie jej w wersji papierowej, z załącznikami, 
drogą pocztową, na adres Zakład Usług Komunalnych w Radomiu ul. Sucha 15, 26-600 Radom lub 
osobiste jej złożenie w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą i adresem Wykonawcy - w sekretariacie 
Zakładu Usług Komunalnych w Radomiu ul. Sucha 15, 26-600 Radom do dnia 07.09.2018 r. do godziny 
14:00 (decyduje data i godzina wpływu do sekretariatu ) z opisem: "Stolik rekreacyjny do gry w szachy" 
- nie otwierać przed 07.09.2018 r. godzina 14:00 . 
Złożona przez Wykonawcę oferta na wykonanie, dostawę i montaż stolika rekreacyjnego do gry w szachy 
w komplecie z czterema siedziskami opisanego niniejszym zapytaniem ofertowym zawierać musi 
wypełnione przez Wykonawcę / Oferenta wszystkie "wykropkowane miejsca" wierszy strony 3 
Formularza ofertowego zapytania ofertowego znak sprawy DT.42.2.2018.AW2 z dnia 24.08.2018 r. oraz 
charakterystykę budowlano - wykonawczą (Architektura ) i wizualizację stolika rekreacyjnego do gry 
w szachy w komplecie z czterema siedziskami. 

Ponadto oferta winna być złożona z: 
1. Oświadczeniem o posiadaniu kwalifikacji i uprawnień do kierowania robotami budowlanymi 

w specjalności konstrukcyjno - budowlanej lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopią 
uprawnień budowlanych w specjalności konstrukcyjno- budowlanej umożliwiającej zgodne z prawem 
wykonanie montażu stoika rekreacyjnego do gry w szachy w komplecie z czterema siedziskami. 

2. Oświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego i opłaceniu składek. 
3. Aktualnym odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualnym zaświadczeniem o wpisie do ewidencji 

gospodarczej, 
i musi 

- być opatrzona pieczęcią firmową oraz datą sporządzenia oferty, 
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, numer rachunku bankowego, 
- być podpisana czytelnie przez Wykonawcę. 

VII. Dodatkowe informacje. 
1. Przed przystąpieniem do realizacji wykonania, dostawy i montażu stolica rekreacyjnego do gry w szachy 

w komplecie z czterema siedziskami w parku im. T. Kościuszki w Radomiu, przy alei Kazimierza Paździora (na wprost 
altany) w miejscu oznaczonym kolorem czerwonym na załączniku nr 1 niniejszego zaproszenia ofertowego, wybrany 
Wykonawca wpłaci przelewem, kwotę 10 % wynagrodzenia zł brutto 
(słownie ) na konto Odbiorcy nr 
Bank Pekao SA, stanowiącą zabezpieczenie należytego wykonania zlecenia przyjętego przez Wykonawcę 
do realizacji. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania zlecenia będzie zwrócone Wykonawcy przez Odbiorcę w ciągu 30 dni 
od daty spisania pozytywnego protokołu odbioru prac montażu stolika rekreacyjnego do gry w szachy w komplecie 
z czterema siedziskami, spisanego na miejscu jego montażu przez przedstawicieli Wykonawcy oraz Odbiorcy. 

3. Osobami upoważnionymi do kontaktów w sprawie niniejszego zapytania oraz przedstawicielami 
Odbiorcy s ą : 
Andrzej Wilk Kierownik Działu Technicznego Odbiorcy tel. 48/ 341 14 52 wew. 25 

lub 
Piotr Ponęta SŁ Mistrz Działu Technicznego Odbiorcy tel. 48/ 341 14 52 wew. 25 

4. Złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi: 
a) oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji zamówienia, 
b) podstawy do roszczenia sobie prawa ze strony Wykonawcy do otrzymania zlecenia. 
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strona 3 zapytania ofertowego znak sprawy 
DT.42.2.2018.AW2 z dnia 24.08.2018 r. 

VIII. Formularz ofertowy : 
Dla zapytania ofertowego określonego pismem znak sprawy 
DT.42.2.2018.AW2 z dnia 24.08.2018 r. 

(Nazwa Wykonawcy) 

(Dokładny adres) 

( telefon / fax) 

(Adres e-mail) 

(NIP) 

Zakład Usług Komunalnych w Radomiu 
ul. Sucha 15 
26-600 Radom 

OFERTA 

W sprawie opisanej zapytaniem ofertowym znak sprawy DT.42.2.2018.AW2 z dnia 24.08.2018 r. oferujemy : 
Wykonanie, dostawę i montaż stoika rekreacyjnego eto gry w szachy w kompkw 
im. T. Kościuszki w Radomiu przy alei Kazimierza Pażdziora (na wprost altany), w miejscu oznaczonym kolorem czerwonym 
na załączniku nr 1, który został dołączamy do zaproszenia ofertowego znak sprawy DT.42.2.2018.AW2 z dnia 24.08.2018 r. 

za 
Kwotę zł netto (słownie: 

złotych)., 

VAT zł (słownie: 

złotych)., 

Łączną kwotę zł brutto (słownie: 

złotych). 
Na wykonany i zamontowany przez nas zgodnie z przekazaną dla Odbiorcy naszą ofertą zawierającą charakterystykę 
budowlano - wykonawczą (Architektura ) i wizualizację stolika rekreacyjnego do gry w szachy w komplecie z czterema 
siedziskami udzielimy miesięcy gwarancji. 
Do bieżących kontaktów z Odbiorcą w sprawie naszej niniejszej oferty wyznaczamy naszego przedstawiciela 

tel 
Do bieżących kontaktów z Odbiorcą w sprawie realizacji wykonania, dostawy i montażu stołka rekreacyjnego do gry 
w szachy w komplecie z czterema siedziskami w parku im. T. Kościuszki w Radomiu oraz spisania stosownych protokołów 
wymaganych zapytaniem ofertowym znak sprawy DT.42.2.2018.AW2 z dnia 24.08.2018 r. wyznaczamy 
naszego przedstawiciela tel 

Wyrażam(y) zgodę na warunki oraz płatności określone w zapytaniu ofertowym znak sprawy DT.42.2.2018.AW2 
z dnia 24.08.2018 r. oraz oświadczamy, że zapoznaliśmy się z nimi i akceptujemy jego warunki. 

Podpis Wykonawcy / osoby lub osób 
upowaźnionej/ych do składania oświadczeń woli 

Pieczęć Firmowa Wykonawcy 
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