
ZAPYTANIE OFERTOWE 

  

Na podstawie z art. 4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych                

(Dz.U. 2018, poz. 1986 z późn. zm.) zwracamy się  z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na 

poniżej opisany przedmiot zamówienia. 

 

1. Zamawiający:  

Przedszkole Miejskie nr 214 z Oddziałami Integracyjnymi 

ul. Batalionów Chłopskich 21,   

94 – 058 Łódź 

2. Opis przedmiotu zamówienia: 

     Przedmiotem zamówienia są prace modernizacyjne polegające na wymianie istniejących 

chodników z płyt betonowych o wymiarach 50 cm x 50 cm x 7 cm na nawierzchnię z kostki 

betonowej o wymiarach 20 cm x 10 cm x 6 cm w ciągach komunikacyjnych w ogrodzie 

przedszkolnym. 

3. Zakres robót:  

1) Rozbiórka płyt chodnikowych; 

2) Rozbiórka obrzeży betonowych; 

3) Rozbiórka podsypki pod płyty chodnikowe; 

4) Wywóz starej podsypki, płyt chodnikowych i obrzeży; 

5) Wykonanie podsypki cementowo – piaskowej 

6) Ułożenie chodników z kostki betonowej; 

7) Ułożenie obrzeży betonowych.  
 

4. Termin realizacji zamówienia: wrzesień - październik 2019 r. 
 

5. Warunki płatności: 100% po wykonaniu prac i podpisaniu protokołu robót. 
 

6. Warunki wymagane od oferenta: 

a. posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, wiedzę, 

doświadczenie, odpowiedni potencjał techniczny do wykonania zamówienia, 

b. wymagany termin ważności oferty: 30 dni od daty składania ofert. 

c. udzielenie przez wykonawcę 36 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty będące 

przedmiotem zapytania ofertowego, licząc od dnia wystawienia faktury. 

 

7. Oferta powinna zawierać: 

a. nazwę, adres oraz telefon, fax i mail oferenta 

b. cenę ofertową netto i brutto za realizację przedmiotu zamówienia określonego w ust. 2, 

c. okres gwarancji na wykonane roboty. 

 

Oferta powinna być napisana czytelnie oraz podpisana przez uprawnionego 

przedstawiciela/przedstawicieli oferenta.  

8. Miejsce i termin złożenia oferty: 

Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego: ul. Batalionów Chłopskich 21, 94 – 058 Łódź do 

dnia 19 sierpnia 2019 r.   

UWAGA: Złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów 

kodeksu cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest równorzędne ze złożeniem 

zamówienia przez Przedszkole Miejskie nr 214 i nie stanowi podstawy do roszczenia sobie praw 

ze strony wykonawcy do zawarcia umowy. 

 

 

 


