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ZAPYTANIE OFERTOWE  
nr WR-BT.271.38.2017.NL 

 
na wykonanie kosztorysu oraz aktualizację 4 kosztorysów dla zadania pn.:  

„Ożywienie szkolnej infrastruktury sportowej w Płońsku” 
 

1. Nazwa i adres Zamawiającego: 
Nazwa: 
Gmina Miasto Płońsk 
reprezentowana  przez  
Andrzeja Pietrasika - Burmistrza Miasta Płońsk  

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów: 
Lilianna Kraśniewska – Dyrektor Wydziału 
Współpracy i Rozwoju  

Adres: 
ul. Płocka 39  

Kod pocztowy: 
09-100 

Miejscowość: 
Płońsk 

Województwo: 
Mazowieckie 

Telefon: 
(23) 663 13 18 lub (23) 662 26 91 wew. 318 

Faks: 
(23) 662 55 11 

Poczta elektroniczna: 
l.krasniewska@plonsk.pl 

 

Adres internetowy: 
www.plonsk.pl 
 

 
Nazwa i kod CPV przedmiotu zamówienia:  

 
71.32.00.00-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
 

2. Przedmiot zamówienia: 
 Przedmiotem zamówienia jest usługa na opracowanie kosztorysu inwestorskiego dot. remontu 
sali gimnastycznej w SP nr 4 ul. ks. Romualda Jaworskiego w Płońsku, oraz aktualizacja kosztorysów 
dotyczących: 

I. Remontu sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 3; 
II.  Remontu sali do ćwiczeń korekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 3; 

III.  Remontu magazynku sprzętu sportowego, korytarza przy sali gimnastycznej, pomieszczenia 
siłowni w Szkole Podstawowej nr 3; 

IV.  Remontu dużej sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 2; 
V. Remontu małej sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 2; 

VI.  Budowy placu do gier i zabaw na działce nr ewid. 119 i 120 przy Szkole Podstawowej nr 4; 
VII.  Budowy boiska sportowego wraz z elementami towarzyszącymi na działce nr ewid. 268/7 i 269 

przy Szkole Podstawowej nr 2; 
 
 
(opis przedmiotu zamówienia z wniosku o wyrażenie zgody na udzielenie zamówienia publicznego, których wartość nie przekracza 
równowartości 30 000 euro (netto) 



2a. Warunki realizacji zamówienia:  
W ramach usługi należy dokonać aktualizacji kosztorysów dotyczących: 

I. Remontu sali gimnastycznej w SP nr 3; 
Działka nr ewid. 636/2 położona w Płońsku przy ul. Stanisława Wyspiańskiego. Przedmiotem 
remontu będzie wymiana podłogi w sali gimnastycznej oraz prace wykończeniowe (prace 
tynkarsko-malarskie). 
Wymiary techniczne obiektu: 
*długość – 17,80 m *szerokość – 10,10 m *wysokość – 7,20 m *powierzchnia – 179,78 m2 
*kubatura – 1294,42 m3 

II.  Remontu sali do ćwiczeń korekcyjnych w SP nr 3; 
Działka nr ewid. 636/2 położona w Płońsku przy ul. Stanisława Wyspiańskiego. Przedmiotem 
remontu będzie wymiana podłogi w sali oraz prace wykończeniowe (prace tynkarsko-
malarskie). 
Wymiary techniczne obiektu: 
*długość – 8,90 m *szerokość – 7,30 m *wysokość – 3,00 m *powierzchnia – 64,97 m2 
*kubatura – 194,91 m3 

III.  Remontu magazynu sprzętu sportowego, korytarza przy Sali gimnastycznej, pomieszczenia 
siłowni w SP nr 3; 

Działka nr ewid. 636/2 położonej w Płońsku przy ul. Stanisława Wyspiańskiego. Przedmiotem 
remontu będzie wymiana posadzki oraz prace tynkarsko-malarskie. Łączna powierzchnia 
remontowanych pomieszczeń wynosi 114,00 m2. 

IV.  Remontu dużej sali gimnastycznej w SP nr 2; 
Działka nr ewid. 268/7 położona w Płońsku przy ul. Szkolnej 30. Przedmiotem remontu będzie 
wymiana podłogi w sali gimnastycznej, montaż nowej wentylacji i oświetlenia a także wymiana 
drzwi oraz prace wykończeniowe (prace tynkarsko-malarskie). 
Wymiary techniczne obiektu: 
*długość – 32,24 m *szerokość – 18,75 m *wysokość – 7,70 m *powierzchnia – 604,50 m2 
*kubatura – 4654,65 m3 

V. Remontu małej sali gimnastycznej w SP nr 2; 
Przedmiotem remontu będzie wymiana podłogi w sali gimnastycznej, starych okien i drzwi 
wejściowych na salę oraz wymiana oświetlenia. 
Wymiary techniczne obiektu: 
*długość – 14,20 m *szerokość – 9,00 m *wysokość – 4,00 m *powierzchnia – 127,80 m2 
*kubatura – 511,20 m3 

VI.  Budowy placu do gier i zabaw na działce nr ewid. 119 i 120 przy SP nr 4; 
Działka nr ewid. 119 i 120 położona w Płońsku przy ul. Grunwaldzkiej 67. Nawierzchnia 
poliuretanowa obramowana obrzeżem betonowym wraz z piłkochwytami. 
*długość – 20,00 m *szerokość – 15,00 m *powierzchnia – 300,00 m2 

VII.  Budowy boiska sportowego z elementami towarzyszącymi na działce nr ewid. 268/7  
i 269 przy SP nr 2; 

Działki nr ewid. 268/7 i 269, położone w Płońsku przy ul. Szkolnej 30, w skład tworzonej 
infrastruktury wchodzą: 

a) Boisko do koszykówki o nawierzchni poliuretanowej obramowane krawężnikiem 
betonowym 

*długość – 28,10 m *szerokość – 15,10 m *powierzchnia – 424,31 m2 
b) 3-torowa bieżnia okrężna boiska do koszykówki. Nawierzchnia poliuretanowa 

obramowana krawężnikiem betonowym 
*długość toru – 1,25 m *szerokość toru wewnętrznego – 161,10 m *powierzchnia toru 
zewnętrznego – 176,80 m2 
c) 3-torowa bieżnia do biegów na 60 m. Nawierzchnia poliuretanowa obramowana 

krawężnikiem betonowym 
*długość toru – 70,00 m *szerokość toru – 1,25 m 
d) Budowa zeskoku do skoku w dal. Nawierzchnia poliuretanowa obramowane 

krawężnikiem betonowym, zeskok-betonowe obrzeża piaskownicy zabezpieczone 
poliuretanem. 

*długość zeskoku – 8,12 m *szerokość zeskoku – 3,12 m 
e) budowa placu do gier i zabaw. Nawierzchnia poliuretanowa obramowane 

krawężnikiem betonowym z piłkochwytami. 
*długość – 20,00 m *szerokość – 15,00 m *powierzchnia – 300,00 m2 
f) budowa siłowni zewnętrznej wraz z wyposażeniem przy SP nr 2  
na dz. nr ewid. 268/7 i 269 położonych w Płońsku przy ul. Szkolnej 30. Nawierzchnia z 
piasku/żwiru obramowana krawężnikiem betonowym – 132 m2 oraz 5 urządzeń do 
ćwiczeń. 
 



oraz wykonać kosztorys dotyczący wykonania 
 

VIII.  Remontu sali gimnastycznej w SP nr 4; 
Działka nr ewid. 95 położona w Płońsku przy ul. Ks. Romualda Jaworskiego. Przedmiotem 
remontu będzie wymiana podłogi oraz drzwi, a także zakup ławek do sali gimnastycznej. 
Wymiary techniczne obiektu: 
*długość – 24,00 m *szerokość – 12,00 m *wysokość – 5,60 m *powierzchnia – 288,00 m2 
*kubatura – 1612,80 m3 

 
3. Opis kryteriów wyboru Wykonawcy: 

Zamawiający nie opisuje kryteriów wyboru Wykonawcy. 
 

4. Przewidywany czas trwania zamówienia lub termin wykonania zamówienia: 
(w dniach, miesiącach z uwzględnieniem daty rozpoczęcia lub zakończenia) 
31.01.2018r. 
 

5. Kryteria oceny oferty (można dokonać wyboru kryteriów oceny ofert spośród 
wskazanych w §8 ust. 5 Regulaminu zamówień publicznych dla Urzędu Miejskiego  
w Płońsku): 

1) Suma oferowanej ceny (brutto)  100% kryterium 
2) Inne……………………………….  % kryterium 
 

6. Wykonawca składając ofertę, jest zobowiązany dołączyć do niej następujące 
dokumenty: 

1) Formularz ofertowy (zał. nr 1) 
2) oświadczenie, że Wykonawca uzyskał wszelkie niezbędne informacje do przygotowania 

oferty i wykonania zamówienia publicznego. Zapoznał się ze wzorem umowy*/z istotnymi 
postanowieniami umowy* i akceptuje go*/je* bez uwag (zał. nr 4) 

3) Oświadczenie o posiadaniu niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz o dysponowaniu 
potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia ( zał. nr 5 ). 

7. W przypadku nie dołączenia do oferty wymaganych dokumentów oferta zostanie 
odrzucona z przyczyn formalnych. 

8. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany albo odwołania niniejszego zapytania 
ofertowego przed upływem terminu składania ofert bez podania przyczyny. 

9. Zamawiający zastrzega możliwość zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru 
którejkolwiek z ofert. 

10. Termin związania ofertą: 
1) Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. 
2) Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania 

ofert. 
3) Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 

związania ofertą. 
11. Sposób składania oferty: 
W przypadku składania oferty: 

1) osobiście, za pośrednictwem kuriera lub „pocztą” w Kancelarii Urzędu Miejskiego  
w Płońsku lub wysłać na adres: Urząd  Miejski w Płońsku, 09-100 Płońsk, ul. Płocka 39. 
Oferta powinna być złożona w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie. Na kopercie należy 
umieścić nazwę oraz adres Zamawiającego, nazwę (firmę) i siedzibę (adres) Wykonawcy. 
Koperta powinna być opisana w następujący sposób: 

 
Nazwa (firma) Wykonawcy                                                               Gmina Miasto Płońsk 
Siedziba (adres)Wykonawcy                                                              ul. Płocka 39 
                                                                                                            09-100 Płońsk 

 
Zapytanie ofertowe nr  WR-BT.271.38.2017.NL 

na wykonanie kosztorysu oraz aktualizację 4 kosztorysów dla zadania pn.:  
„Ożywienie szkolnej infrastruktury sportowej w Płońsku” 

Nie otwierać przed 19.01.2018 r. godz. 10:30 
 

 
2) e –mailem na adres n.laskowska@plonsk.pl 

(adres e-mail osoby prowadzącej postępowanie) 
3) na nr faks (23) 662 55 11. 



 
12. Termin złożenia oferty: 

1) Ofertę należy złożyć do dnia 19.01.2018 r. do godziny 10°°. 
2) O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu oferty do Urzędu Miejskiego  
w Płońsku. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert zostanie 
zwrócona bez otwierania Wykonawcy i nie będzie podlegała ocenie. Wykonawca może złożyć tylko 
jedną ofertę. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać 
ofertę. 

 
13. Miejsce oraz termin otwarcia oferty/odczytania treści oferty: 
Otwarcie złożonych ofert/ odczytanie treści oferty nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd 
Miejski, ul. Płocka 39 (wejście od ul. 1-go Maja), 09-100 Płońsk, w dniu 19.01.2018 r. o godz. 
10³° pok. 206 piętro II. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki: 
 

1) formularz ofertowy (zał. nr 1), 
2) wzór umowy albo istotne postanowienia umowy*(zał. nr 2), 
3) oświadczenie, że Wykonawca uzyskał wszelkie niezbędne informacje do przygotowania 

oferty i wykonania zamówienia publicznego. Zapoznał się ze wzorem umowy*/z 
istotnymi postanowieniami umowy* i akceptuje go*/je* bez uwag (zał. nr 4), 

4) Oświadczenie o posiadaniu niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz o dysponowaniu 
potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia ( zał. nr 5 ). 

* niepotrzebne skreślić  


