
Dzierżoniów, dnia 21.06.2013 r. 
 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

Na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o zamówieniach 

publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 

kwoty 14.000 euro zwracam się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny 

sprzedaży, dostawy i montażu wykładziny dywanowej dla Dzierżoniowskiego 

Ośrodka Kultury w Dzierżoniowie. 

 

Zamawiający:  

Dzierżoniowski Ośrodek Kultury, ul. Świdnicka 23, 58-200 Dzierżoniów 

NIP 882-000-31-48; REGON: 891304052 

Tel. 74 64 64 660; fax 74 831 44 64 

E-mail: dok@dok.pl 

 

Zamówienie obejmuje: 

1. Dostawę i montaż wykładziny dywanowej z odpowiednimi listwami 
przypodłogowymi.  
 
1.1. Specyfikacja wykładziny: 

• Format: płytka 
• Rozmiar płytki: 50cm x 50cm 
• Gęstość tkania: min. 147,750 g/m2 
• Gramatura całkowita: min. 4585 g/m2 
• Gramatura runa: min. 580 g/m2 
• Struktura: Pętelkowa 
• Wysokość runa: min. 3,0 mm 
• Wysokość całkowita: min. 6,8 mm 
• Wzór: Melanż/Niejednolity 
• Skład surowcowy włókna: Polipropylen 
• Przeznaczenie: Obiektowe 
• Klasa palności: Bfl-s1 
• Klasa użytkowa: 33 
• Izolacja akustyczna: podwyższona min. 31 db 
• Wykładzina antyelektrostatyczna 

 1.2. Specyfikacja listew przypodłogowych 

• listwa dywanowa 

 2. Opis pomieszczenia, w którym będzie montowana wykładzina; 

• sala prób muzycznych 



• pow. 99,4 m2 
• rzut pomieszczenia w załączeniu. 

3. W ofercie należy uwzględnić ewentualne przystosowanie podłoża - posadzka w 
pomieszczeniu wyłożona jest wykładziną typu Tarkett. 
 

 

Warunki złożenia oferty: 

1. Ofertę należy złożyć wyłącznie na formularzu ofertowym, druk formularza stanowi 

załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. 

2. Do oferty należy dołączyć próbki wykładziny i listew (umożliwiające wybór 

kolorystyki). 

3. Termin złożenia oferty: 10.07.2013 r. godz. 12:00 

4. Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego lub dostarczyć drogą pocztową 

na adres siedziby: Dzierżoniowski Ośrodek Kultury, ul. Świdnicka 23, Dzierżoniów 

58-200; wysłać skan podpisanych dokumentów na adres e-mail: renata@dok.pl; lub 

wysłać fax-em na nr 74 831 44 64.  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                            Załącznik nr 1 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
na sprzedaż, dostawę i montaż wykładziny dywanowej dla Dzierżoniowskiego 

Ośrodka Kultury w Dzierżoniowie. 
 
 

I. Dane dotyczące wykonawcy: 
 
Nazwa ……………………………………………………………………………........ 

Siedziba …………………………………………………………………………........ 

nr telefonu/faksu ………………......………………………………………………… 

NIP…………………………………REGON………………………………………… 

www………………………………e- mail……………………………………............ 

Osoba do kontaktu, jej nr telefonu, adres e-mail ............................................... 

........................................................................................................................... 
 
 
II. Dane dotyczące zamawiającego: 

Dzierżoniowski Ośrodek Kultury, ul. Świdnicka 23, 58-200 Dzierżoniów 

Tel. 74 64 64 660; Fax 74 831 44 64, E-mail: dok@dok.pl 

NIP 882-000-31-48; REGON: 891304052 

 
III. Zobowiązania wykonawcy: 
 
Zobowiązuję się dostarczyć przedmiot zamówienia zgodny z poniższą specyfikacją: 

• Format:    .............................................. 
• Rozmiar płytki:   .............................................. 
• Gęstość tkania:   .............................................. 
• Gramatura całkowita:  .............................................. 
• Gramatura runa:   .............................................. 
• Struktura:    .............................................. 
• Wysokość runa:   .............................................. 
• Wysokość całkowita:  .............................................. 
• Wzór:    .............................................. 
• Skład surowcowy włókna: .............................................. 
• Przeznaczenie:   .............................................. 
• Klasa palności:  .............................................. 
• Klasa użytkowa:   .............................................. 
• Izolacja akustyczna:  .............................................. 
• Wykładzina antyelektrostatyczna 

Czas realizacji od chwili podpisania umowy: ..................................................... 

Okres gwarancyjny ............................................................................................ 



 
Ogółem cena ofertowa za sprzedaż, dostawę i montaż jak punkcie III. wynosi: 
 
1) cena netto……………………………………….…………………………..zł 
 
2) podatek VAT…………………………..………….…………..…………….zł 
 
3) cena brutto……………………………….………………………………….zł 
 
4) słownie cena brutto………………………………………………………...zł 

 
 
 
IV. Oświadczam, że: 
1) akceptuję proponowany przez zamawiającego wzór umowy (proszę wpisać dane 
firmy do zaakceptowanego wzoru umowy), 
2) uważam się za związanego ofertą przez okres 10 dni od terminu składania ofert. 
 
 

 

 

     

.................................................. ................................................................................. 

data                                              czytelny podpis lub podpisy i imienne pieczęcie osoby 

             lub osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   Załącznik nr 2  
Wzór umowy 

 

zawarta w Dzierżoniowie  w dniu …………………..  w trybie zapytania ofertowego zgodnie z  
art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych których wartość nie 
przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro pomiędzy: 

Dzierżoniowskim Ośrodkiem Kultury ul. Świdnicka 23, 58-200 Dzierżoniów  NIP: 882-000-
31-48, REGON:891304052 reprezentowanym przez 
Dyrektora DOK -  Krzysztofa Tokarskiego 
zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym” 
a 
………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………….... 
zwaną/ym w dalszej treści umowy „Wykonawcą” 
        
. 

§ 1 
Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży, dostawy i montażu wykładziny dywanowej 

dla Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury w Dzierżoniowie w sali muzycznej w 
terminie ............  dni od daty podpisania umowy zgodnie ze złożoną ofertą zapytania 
ofertowego. 

Wartością przedmiotu zamówienia jest wartość określona w formularzu ofertowym, którego 
kserokopia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy i wynosi: 
netto ………………............., brutto.................................... 

Wynagrodzenie ustalone w ust. 2 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją 
przedmiotu umowy, tj. koszt dostawy, transportu i montażu,   

Zapłata wynagrodzenia płatna w ciągu 14 dni od dnia wystawienia faktury. 

 
§2 

Wykonawca zobowiązuje się: 
1. Wykonać przedmiot umowy zgodnie z wymaganiami Polskich Norm, wiedzą 

techniczną, obowiązującymi przepisami i umową. 
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych. 
3. Wykonać przedmiot umowy w terminie .......................................... 
4. Oddać przedmiot umowy w terminie i bez wad.  
5. Strzec mienia znajdującego się na terenie wykonywanych robót, a także zapewnić 

warunki bezpieczeństwa. 
6. W trakcie wykonywania prac remontowych utrzymywać teren objęty remontem w 

stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania wszelkich urządzeń 
pomocniczych, gruzu i śmieci. 

7. Kierowania robotami objętymi umową. 
 

§ 3 
Kary umowne oraz kary za nienależyte wykonanie umowy. 
Strony postanawiają, iż obowiązującą formą odszkodowania są kary umowne, które 
naliczane będą w następujących przypadkach i wysokościach: 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku: 
    a) zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie określonym w § 3 pkt 3 w  
         wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki, 



    b) zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i  
         rękojmi za wady w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za każdy dzień  
         zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego do usunięcia wad, 
    c) odstąpienia Zamawiającego od umowy, z przyczyn zależnych od wykonawcy w 
        wysokości 10% wynagrodzenia umownego. 
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w przypadku: 

a) zwłoki w przeprowadzeniu odbioru robót w wysokości 0,2% za każdy dzień 
          zwłoki licząc od następnego dnia po terminie, w którym miał być zakończony, 
      b) zwłoki w zapłaceniu faktury w wysokości ustawowej za opóźnienie licząc za 
           każdy dzień zwłoki, 
      c) odstąpienia Wykonawcy od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w  
          wysokości 10% wynagrodzenia umownego. 
3. Strony ustalają, że obowiązującą je formą odszkodowania za niewykonanie lub 
     nienależyte wykonanie umowy będzie odszkodowanie na ogólnych zasadach art.  
     471 Kodeksu Cywilnego. 

§ 4 
Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone usterki i wady, to Zamawiającemu 
przysługują następujące uprawnienia: 
a) jeżeli usterki i wady nadają się do usunięcia – może odmówić odbioru do 
     czasu ich usunięcia, 
b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to: 

- jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z 
   przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, 

     - jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może 
       odstąpić od umowy lub zażądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi. 
 

§ 5 
Gwarancje. 
Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane prace wynikające z przedmiotu 
umowy, w wymiarze ................................................... od daty odbioru końcowego. 
 

§ 6 
Roboty dodatkowe. 

1. Ewentualne zmiany i uzupełnienia opracowania, które nie są wadą lub brakiem, mogą 
być wykonane wyłącznie na pisemne zlecenie Zamawiającego. 

2. Zlecenie robót dodatkowych stanowi podstawę do rozszerzenia zakresu Umowy w 
formie aneksu do niej. 

§ 7 
Postanowienia końcowe. 

1. Zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. Jako właściwy do rozwiązania ewentualnych kwestii spornych przyjmuje się Sąd 

właściwy dla Zamawiającego. 
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 
4. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 

dla każdej Strony. 
 

 
      Wykonawca                  Zamawiający 
 
 


