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ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/DI/2018 

 
 

1. Zamawiający -  Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty 

na: Dostawę i montaż urządzeń wraz z elementami małej architektury oraz nawierzchni 

bezpiecznej wylewanej z granulatu gumowego ( ok. 68 m2 ) na przygotowanym podłożu 

na placu zabaw przy budowanym pawilonie administracyjnym na osiedlu 

mieszkaniowym „Różanym” zlokalizowanym przy ul. Sławka w Katowicach 

 

Przed złożeniem oferty cenowej należy szczegółowo zapoznać się z przedmiotem zamówienia. Urządzenia 

placu zabaw  wraz z elementami małej architektury proponowane przez oferenta muszą być zgodne lub 

tożsame z urządzeniami przedstawionymi w załączonym projekcie zagospodarowania placu zabaw. 

Do oferty cenowej należy obowiązkowo dołączyć specyfikację urządzeń i sprzętu, które zostały w ofercie 

wycenione. Podłoże z kruszywa zostanie przygotowane przez generalnego wykonawcę budowy firmę 

DOMBUD S.A. Możliwe jest zorganizowanie wizji w terenie przy udziale przedstawiciela Zamawiającego po 

uzgodnieniu terminu telefonicznie tel. 694 875 349 - Małgorzata Mazur. 

 

2. Adres nieruchomości (określenie inwestycji) której dotyczy zamówienie:  

Katowice ul. Sławka , osiedle „Różane” 

3. Wymagany termin realizacji zamówienia:  

Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie i przekazać Zamawiającemu do użytkowania   

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2018 roku.  Okres gwarancji i/lub rękojmi min. 3 lata. 

UWAGA: prace mogą być realizowane dopiero po 15 września 2018r.  

4. Oferty winny być składane w sekretariacie Spółki w zamkniętej i opisanej kopercie. Opis powinien 

zawierać nr i nazwę przedmiotu zamówienia oraz dane firmy składającej ofertę  

5. Termin składania ofert:  

31.07.2018r. do godz. 12.00  

6. Warunki płatności: 

- 14 dni od daty spisania protokołu odbioru końcowego, przelewem z konta Zamawiającego, na podstawie 

prawidłowo wystawionej i dostarczonej zamawiającemu faktury. 

7. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami : 

Małgorzata Mazur  tel. (32) 253-67-13 lub 253-77-85 wew. 730, poczta elektroniczna: 

malgorzata.mazur@tbs.katowice.pl. 

8. Termin związania z ofertą: 30 dni 

9. Dodatkowe wymagania Zamawiającego względem Wykonawcy: 

 oferta winna bezwzględnie zawierać adres nieruchomości (określenie nieruchomości), której dotyczy 

zamówienie określone w niniejszym zapytaniu, 

 posiadanie przez Wykonawcę na dzień zawarcia umowy aktualnej opłaconej polisy ubezpieczeniowej od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie świadczonych usług, na kwotę  nie mniejszą niż 200.000 zł  

(dwieście tysięcy złotych), 

 posiadanie referencji: 

Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie jeżeli wykaże, że w okresie 

ostatnich pięciu lat przed upływem terminu złożenia ofert w niniejszym postępowaniu wykonał z należytą 

starannością usługi obejmujące swym zakresem co najmniej 3 instalacji urządzeń na placach zabaw, co 

potwierdzi załączonym do oferty zestawieniem wykonanych prac z podaniem tytułu zadania, miejsca  
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budowy, inwestora i wartości wykonanych prac. W przypadku, gdy wykonawca świadczył usługi w 

przedmiocie niniejszego zapytania ofertowego na wcześniejsze zlecenie zamawiającego nie ma 

obowiązku dołączania referencji, o ile zlecenia te w pełni wyczerpują wymagania zamawiającego 

-  złożona przez Wykonawcę oferta będzie zawierała ostateczną cenę ( kwota ryczałtowa) i będą w niej 

zawarte wszystkie materiały i czynności niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. 

- do oferty należy dołączyć oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami wobec ZUS i Urzędu Skarbowego – 

wypełnić załącznik  dołączony do zapytania. Przed podpisaniem umowy Wykonawca wybrany w  

 

        zapytaniu ofertowym powinien przedstawić Zamawiającemu oryginały lub poświadczone za zgodność z 

oryginałem kopie dokumentów o niezaleganiu z płatnościami wobec ZUS i US.  

 

 inne wymagania i zastrzeżenia:  

1.Niniejsze postępowanie prowadzone w formie konkursu ofert z wyłączeniem regulacji określonych 

ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. 

zm.). 

2.Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  

3.Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania ofertowego do upływu 

terminu składania ofert. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu 

ofert, zamawiający przedłuży termin ich składania. O zmianie terminu składania ofert zostaną 

powiadomieni na stronie internetowej. 

4.Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji warunków objętych odpowiedzią na zapytanie ofertowe 

poprzez zaproszenie wybranych wykonawców do bezpośrednich negocjacji w siedzibie Zamawiającego. 

5.Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny 

na każdym jego etapie, w tym także pozostawienia postępowania bez wyboru ofert. 

6.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

7.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym zapytaniu ofertowym i projekcie umowy mają 

zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.  

 

 
10. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej ( komputerowej ) , w języku 

polskim. 
  

 
 
Załączniki: 

1. Formularz ofertowy 
2. Wykaz wykonanych usług 
3. Oświadczenie ZUS,US  
4. Rzut placu zabaw z rozmieszczeniem urządzeń i elementów małej architektury 

 
 


