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Z A P Y T A N I E   C E N O W E 

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

do złożenia oferty cenowej na wykonanie, dostawę oraz montaż 2 szt. stolików 
rekreacyjnych do gry w szachy w komplecie z czterema siedziskami - (1 szt. w parku 
Południe w Radomiu i 1 szt. na skwerze na Borkach w Radomiu). 
Szczegółową lokalizację miejsca montażu stolików podamy po wyłonieniu Wykonawcy.  
 

I. Opis przedmiotu zamówienia: 
 

Stoliki rekreacyjne do gry w szachy powinny być wykonane z betonowej i metalowej 
konstrukcji do której przymocowane zostaną listwy drewniane oparć i siedzisk. Całość tj. 
stoliki 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 grunt – stanowiącej jeden monolit o betonowej podstawie  
i metalowej konstrukcji krzeseł do której przymocowane zostaną listwy drewniane oparć 
i siedzisk – przedstawiamy na załączniku nr 2 dołączonym do niniejszego zapytania 
ofertowego. 
Wykonanie, dostawa oraz montaż stolików rekreacyjnych do gry w szachy w komplecie  
z czterema siedziskami, obejmować będzie: 
 

1. Zakup materiałów niezbędnych do wykonania i montażu stolików rekreacyjnych 
do gry w szachy w komplecie z czterema siedziskami. 
Dostarczenie i zakupione przez Wykonawcę na własny koszt wszystkie materiały 
użyte do budowy i montażu stolików szachowych 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 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020r. poz. 215, 471). 

     2.  Wykonanie przez Wykonawcę konstrukcji stolików rekreacyjnych 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 miejsc i oznakowanie tymczasowe na czas robót montażu                          

i ustawienie stolików rekreacyjnych do gry w szachy w komplecie z czterema 
siedziskami. 

 

II. Termin wykonania zamówienia i gwarancja: 
Do 6 tygodni 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. 
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Wykonawca udzieli Odbiorcy pisemnej gwarancji na materiały i roboty, minimum 24  
miesiące, licząc od dnia podpisania pozytywnego końcowego protokołu odbioru 
przedmiotu zamówienia. 
 

III. Termin i sposób zapłaty: 
 

Wykonawca po podpisaniu pozytywnego końcowego protokołu odbioru przedmiotu 
zamówienia przez Odbiorcę 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: 7962817529, 
        -  Odbiorca: Zakład Usług Komunalnych w Radomiu ul. Sucha 15, 26-600 Radom 
Odbiorca dokona płatności za wykonanie przedmiotu niniejszego zapytania  cenowego, 
przelewem na rachunek wskazany przez Wykonawcę w swojej ofercie, w terminie 14 dni 
od dnia złożenia w siedzibie Odbiorcy, oryginalnej i prawidłowo wystawionej faktury. 
 

IV. Ocena ofert: 
 

Odbiorca dokona oceny kompletnych, tj. uwzględniających wszystkie warunki 
niniejszego zapytania cenowego i złożonej oferty zawierającej: 
- charakterystykę budowlano–wykonawczą (Architektura) i wizualizację stolików  
rekreacyjnych do gry w szachy w komplecie z czterema siedziskami. 
- cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia określonego niniejszym zapytaniem   
cenowym. Podać należy cenę netto, VAT oraz brutto w polskich złotych (PLN). Odbiorca 
zastrzega sobie prawo dodatkowych negocjacji cenowych z Wykonawcami. 
 

V. 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 09.06.2021r. do godziny 12°°  (decyduje data  
i godzina wpływu do sekretariatu) z opisem „Stoliki rekreacyjne do gry w szachy”. 
Złożona przez Wykonawcę oferta na wykonanie, dostawę i montaż stolików   
rekreacyjnych do gry w szachy w komplecie z czterema siedziskami opisanego 
niniejszym zapytaniem ofertowym zawierać musi wypełnione przez Wykonawcę/  
Oferenta wszystkie ,,wykropkowane miejsca’’ oraz charakterystykę budowlano-
wykonawczą (Architektura) i wizualizacje stolika rekreacyjnego do gry w szachy  
w komplecie z czterema siedziskami. 
 

VI. Dodatkowe informacje: 
 

1. Przed przystąpieniem do realizacji wykonania, dostawy i montażu stolików 
rekreacyjnych do gry w szachy w komplecie z czterema siedziskami w parku 
Południe w Radomiu i na skwerze na Borkach w Radomiu, wybrany Wykonawca 
wpłaci przelewem, kwotę 10% wynagrodzenia zł brutto …………………… (słownie 
…………………………) na konto Odbiorcy nr…………………………….. Bank Pekao SA, stanowiąca 
zabezpieczenie należytego wykonania zlecenia przyjętego przez Wykonawcę do 
realizacji. 
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2. Zabezpieczenie należytego wykonania zlecenia będzie zwrócone Wykonawcy 

przez Odbiorcę w ciągu 30 dni od daty spisania pozytywnego końcowego 
protokołu odbioru prac montażu stolików rekreacyjnych do gry w szachy  
w komplecie z czterema siedziskami, spisanego na miejscu ich montażu przez 
przedstawicieli Wykonawcy oraz Odbiorcy. 

3. Osobami upoważnionymi do kontaktów w sprawie niniejszego zapytania oraz 
przedstawicielami Odbiorcy są: 
P. Szczepanowski p.o Kierownik Działu Technicznego tel. 48/ 389 – 26 – 38   

            lub  
M. Suligowski Mistrz Działu Technicznego tel. 389 – 26 – 40. 

4. Złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi: 
- oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i otrzymanie w jego 

konsekwencji zamówienia, 
- podstawy do roszczenia sobie prawa ze strony Wykonawcy do otrzymania 

zlecenia.  
 

 
 
 
 

p.o. DYREKTORA 
Zakładu Usług Komunalnych 

w Radomiu 
Piotr Poneta 

/podpis na oryginale/ 
 
 
 
 
 
 
 
 


