
 
          Łódź, dnia  9 marca   2017 r.  
 
 
 
Szkoła Podstawowa nr 166 w Łodzi 
im. 19 Stycznia 
ul. Szamotulska 1/7 
91-037 Łódź 
tel/fax.: 42 651-57-57 
e-mail: sp166lodz@poczta.onet.pl 
www.bip.sp166lodz.wikom.pl/ 

 
 
 
 

              Zapytanie ofertowe 4-03-2017 
 

                             ( dotyczy  remontu podłóg w salach  szkolnych ) 
 
 

Podstawa prawna: art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. 
( tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ), art. 69 ust. 1 pkt. 3 Ustawy o finansach publicznych                
z dnia  27 sierpnia 2009 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.). 
 

Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest równorzędne z zamówieniem.  
Otrzymanie od Państwa ofert nie będzie stanowić podstawy do powstania zobowiązań wobec stron.  
 
 
ZAMAWIAJ ĄCY:  
 
Szkoła Podstawowa nr 166 w Łodzi  
im. 19 Stycznia   
ul. Szamotulska 1/7 
91-037 Łódź  
 
NIP: 726-12-71-138 
 
Szkoła Podstawowa nr  166 w Łodzi zaprasza do złoŜenia ofert na:  
 
 
Remont podłóg w salach szkolnych 



OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:  
 
Sale nr 3, 5   o łącznej powierzchni 100 m 2 oraz wykonanie cokołu – zdjęcie i wywiezienie parkietu, 
wykonanie frezowania, gruntowania posadzki, usunięcie bitumu, wykonanie wylewki 
samopoziomującej o grubości min. 7 mm., zakup oraz połoŜenie paneli LTV z cokołem wokół ściany o 
wysokości 12 cm ( wysokość cokołu nie doliczono do powierzchni sali). Panele LTV o warstwie 
uŜytkowej nie mniejszej niŜ 0,5 mm.  
 
Sala nr 2 o powierzchni 100 m2 oraz wykonanie cokołu  – zdjęcie i wywiezienie parkietu oraz starej 
wykładziny, wykonanie frezowania, gruntowania posadzki, usunięcie bitumu, wykonanie wylewki 
samopoziomującej o grubości min. 7 mm., zakup oraz połoŜenie wykładziny termozgrzewalnej 
homogenicznej z warstwą ochronną pur, z cokołem wokół ściany o wysokości 12 cm ( wysokość cokołu 
nie doliczono do powierzchni sali). Wykonanie podłogi zgodnie z projektem, którego treść znajduje się 
poniŜej  :  

 
 
Sala nr 8  o powierzchni 36 m2 oraz wykonanie cokołu  – zdjęcie i wywiezienie parkietu oraz starej 
wykładziny, wykonanie frezowania, gruntowania posadzki, usunięcie bitumu, wykonanie wylewki 
samopoziomującej o grubości min. 7 mm., zakup oraz połoŜenie wykładziny termozgrzewalnej 
homogenicznej z warstwą ochronną pur, z cokołem wokół ściany o wysokości 12 cm ( wysokość cokołu 
nie doliczono do powierzchni sali). Wykonanie podłogi zgodnie z projektem, którego treść znajduje się 
poniŜej :  
 

 



Sala nr 25 o powierzchni 40 m2 oraz wykonanie cokołu  –  zdjęcie i wywiezienie parkietu oraz starej 
wykładziny, wykonanie frezowania, gruntowania posadzki, usunięcie bitumu, wykonanie wylewki 
samopoziomującej o grubości min. 7 mm., zakup oraz połoŜenie wykładziny termozgrzewalnej               
z warstwą ochronną pur, z cokołem wokół ściany o wysokości 12 cm ( wysokość cokołu nie doliczono 
do powierzchni sali).  
 
Informacje dodatkowe: 
 
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia nazw producentów, certyfikatów i atestów materiałów 
uŜytych do realizacji zamówienia.  
 
Zamawiający prosi o przedstawienie kosztorysów na poszczególne remonty pomieszczeń szkolnych, 
bowiem zastrzega sobie prawo do realizacji części zamówienia lub rezygnacji z całości zamówienia bez 
podania przyczyny.  
 
Zamawiający moŜe dokonać  wyboru tylko części zamówienia do wysokości posiadanych środków 
finansowych.  
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udostępnienia ww. pomieszczeń w celu wykonania prac                           
w dwóch terminach.  
 
Zamówienie powinno być zrealizowane zgodnie z jego warunkami. W przypadku  wykonania  
zamówienia  niezgodnego z warunkami zamówienia Zamawiający zastrzega sobie  prawo do złoŜenia 
reklamacji, która powinna być rozpatrzona w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia. 
 
Zapraszamy do obejrzenia   pomieszczeń  będących przedmiotem zamówienia. 
 
Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości składania ofert częściowych.  
 
Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości powierzenia części lub całości zamówienia  
podwykonawcom.   
 
 
 
 
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA  
 
Termin wykonania  usługi   do  dnia   20  kwietnia 2017 r.  
 
 
OPIS  SPOSOBU  PRZYGOTOWANIA  OFERTY :  
 
 
Oferta powinna zawierać:  
 

datę sporządzenia,  

pełną nazwę i adres (siedzibę) oferenta, numer telefonu, numer NIP,  

załączniki 
 
Ponadto, powinna być:  
 

sporządzona na piśmie, w języku polskim,  



opatrzona pieczątką firmową,  

podpisana czytelnie przez oferenta.  
 
 
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT  
 
Oferty naleŜy dostarczać osobiście lub listownie na adres: Szkoła Podstawowa nr 166  
 
w Łodzi, ul. Szamotulska 1/7 do dnia  15 marca 2017 r.  do godz. 15.00, termin ten jest obowiązujący 

w przypadku takŜe przesyłki listownej (decyduje data otrzymania przesyłki na dziennik podawczy 

szkoły).   

 
W toku oceny ofert Zamawiający moŜe Ŝądać od oferentów wyjaśnień dotyczących  
 
treści złoŜonych ofert.  
 
Zapytanie ofertowe  zamieszczono na stronie: www.bip.sp166lodz.wikom.pl 
 
Ofertę naleŜy złoŜyć na formularzu, stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego  wraz 
z kosztorysem. 
 
 
 OCENA OFERT  
 
Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie poniŜszych kryteriów:  
 

• Cena  
• Okres gwarancji 

 
Cena podana w ofercie powinna uwzględniać wykonanie przedmiotu zamówienia  
oraz zawierać wszelkie koszty związane z jego realizacją.  
Cena oferty powinna zostać przedstawiona jako cena netto i brutto (netto + naleŜny podatek VAT, jeŜeli 
występuje).  
 
 
INFORMACJE DOTYCZ ĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  
 
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony 
internetowej znajdującej się pod adresem: www.bip.sp166lodz.wikom.pl  
lub  telefonicznie.  
 
WARUNKI PŁATNO ŚCI  
 
Płatność zostanie zrealizowana przelewem po wykonaniu przedmiotu zamówienia i  otrzymaniu faktury 
w terminie 30 dni. 
 
DODATKOWE INFORMACJE  
 
Wszelkich, dodatkowych informacji udziela Jadwiga Stefańska – kierownik gospodarczy,  
pod numerem telefonu 42 651-57-57 oraz adresem email: sp166lodz@poczta.onet.pl 
 
 



ZAŁ ĄCZNIKI : 
 

1. formularz oferty  
 
 
 
 

        Załącznik do zapytania ofertowego 4-03-2017 
        

 
          ………………………………. 
          Miejscowość i data  
 

O F E R T A 
 

1. Nazwa wykonawcy: …………………………………………………. 

2. Adres Wykonawcy:…………………………………………………… 

3. NIP ………………………………….Regon:……………………….. 

4. Nr rachunku bankowego: 

………………………………………………………………………… 

5. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:  

Cenę netto: …………………. PLN (słownie złotych:………………………………. 

……………………………………………………………………………………….. ). 

6. Podatek VAT: ………...% wartość …………… PLN (słownie złotych:………………… 

…………………………………………………………………………………………..). 

7. Cenę brutto: ………………… PLN (słownie złotych…………………… …………… 

………………………………………………………………………………………….). 

8. Oświadczam, Ŝe zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego 

zastrzeŜeń. 

9. Termin realizacji zamówienia:  ……………………………………........... 

10. Okres gwarancji: …………………………………………………….......... 

11. Potwierdzam termin realizacji zamówienia do dnia: ………………............ 

12. WyraŜam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu cenowym. 

13. Do  oferty załączam: ……………………………………………… 

  
 
 
 
 …………………………………… 
 podpis wykonawcy lub osoby upowaŜnionej   
 i  pieczątka wykonawcy 

      
 
     


