
Zapytanie Ofertowe na „Wykonanie  renowacji podłogi  drewnianej z parkietu w  
sali gimnastycznej du żej oraz malowanie klatki schodowej przy bibliotece    

w  Technicznych Zakładach Naukowych im. gen. Wł. Si korskiego,  
 Częstochowa, ul. Jasnogórska 84/90”. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE   

  I. POSTANOWIENIA OGÓLNE  

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zapytania o cenę w rozumieniu Ustawy 
,,Prawo zamówień publicznych”. 
  
II. ZLECENIODAWCA   
 

Techniczne Zakłady  Naukowe  im. gen. Wł. Sikorskiego Częstochowa,           
  ul. Jasnogórska 84/90, 
  NIP            5731033620 
  
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

Przedmiotem zamówienia jest zgodnie z dołączonym przedmiarem  -  
„Wykonanie renowacji podłogi drewnianej z parkietu w  sali gimnastycznej dużej tj. 
cyklinowanie, malowanie trzykrotne wraz z malowaniem pasów wyznaczających wskazane 
dyscypliny sportowe, oraz malowanie klatki schodowej przy bibliotece szkolnej”. 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych. 
Przy malowaniu parkietu w sali gimnastycznej wymaga się zastosowania  lakieru  Domalux 
Classic Silver. 
Okres gwarancji: 36 miesięcy, 
  
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA  
  
Termin realizacji zamówienia: od dnia 14.07 2014r.  do dnia 25.08. 2014 roku. 
  
V. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU 
  
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy: 
 
a)    posiadają uprawnienia do wykonywania działalności gospodarczej; 
 
Spełnienie w/w warunku oceniane będzie na podstawie załączonego /kopii/   zaświadczenia 
o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. 
 
b)   posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie; 
 
Spełnienie w/w warunku oceniane będzie na podstawie dołączonego wykazu wykonanych 
robót malarskich  oraz usług renowacji podłóg drewnianych, polegających na cyklinowaniu 
i lakierowaniu wraz z  wykonaniem  pasów wyszczególniających określone dyscypliny 
sportowe. 
 



Wymaga się  od wykonawcy sprawdzenia w terenie warunków wykonania zamówienia. 
 
Z ubiegania się o zamówienie wyklucza się wykonawców, którzy: 
a)    złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik  
prowadzonego postępowania, 
b)   nie złożyli dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków, albo którzy złożyli 
wymagane przez zamawiającego dokumenty zawierające błędy. 
 
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o 
dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku 
granicznego – spełnia/nie spełnia. 
  
VI. WYKAZ DOKUMENTÓW, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W 
CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 
POSTĘPOWANIU 
  

• Aktualne zaświadczenie /kopia/ o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. 
• Wykaz  wykonanych robót malarskich oraz  usług renowacji podłóg drewnianych, 

polegających na cyklinowaniu i lakierowaniu wraz z  wykonaniem  pasów 
wyszczególniających określone dyscypliny sportowe. 

  
VII. TERMIN SKŁADANIA OFERT  
  
Ofertę należy złożyć w sekretariacie Techniczne Zakłady  Naukowe  im. gen. Wł. Sikorskiego 
Częstochowa,    ul. Jasnogórska 84/90 do dnia 18.06. 2014 r. do godz. 10.00, lub przesłać 
mailem w formie elektronicznej na adres: szkola@tzn.edu.pl. 
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
 
  
VIII. KRYTERIA OCENY OFERTY  
  
Jedynym  kryterium oceny oferty jest cena. 
Oferta powinna określać cenę  brutto   za wykonane  roboty  objęte przedmiotem zamówienia. 
Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane  z 
wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. 
Cena nie może ulec  zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą). 
  
IX. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  
  
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkie 
podmioty, które dostarczyły  oferty w ustalonym terminie. 
Jeżeli firma, której oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający 
może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert. Wybór najkorzystniejszej 
oferty nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy. Zamawiający zastrzega sobie 
prawo unieważnienia procedury zapytania ofertowego bez podania przyczyny. 
  
X. OSOBY DO KONTAKTÓW  
  
Andrzej  Dudek   –  z-ca dyrektora  ds. administracyjno-gospodarczych 
e-mail   audek@tzn.edu.pl 
tel. 606239260 



 


