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        Załącznik nr 4 
      do regulaminu udzielania zamówieo o  wartości  

nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro 

 
 
-------------------------------------------------------- 
         Dokładna nazwa Wykonawcy 
 
 
 
-------------------------------------------------------- 
           Adres 
 
 
 
-------------------------------------------------------- 
           e-amil 
 

OFERTA 
 

Odpowiadając na  zaproszenie do składania ofert na realizację zadania p.n. 

 

Wykonanie 10-ciu programów funkcjonalno-użytkowych placów zabaw 

 

Obejmującego: 

 

1. Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla placu zabaw przy: 

a) Szkole Podstawowej nr 1 im. Kornela Makuszyoskiego w Opocznie, ul. M.C. Skłodowskiej 5; 

b) Szkole Podstawowej nr 2 im. Kazimierza Wielkiego w Opocznie, ul. Inowłodzka 3; 

c) Szkole Podstawowej nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Opocznie, ul. Armii Krajowej 1; 

d) Szkole Podstawowej im. Tadeusza Sygietyoskiego w Bukowcu Opoczyoskim, Bukowiec 

Opoczyoski 74; 

e) Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Mroczkowie Gościnnym, Mroczków Gościnny 50; 

f) Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Ogonowicach, Ogonowice 207 a; 

g) Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Bielowicach, Bielowice 56; 

h) Szkole Podstawowej w Januszewicach, Januszewice 67; 

i) Szkole Podstawowej w Modrzewiu, Ziębów 14; 

j) Szkole Podstawowej w Sielcu, Sielec 40. 

2) Obowiązki Wykonawcy: 

a) sporządzenie kompletnych programów funkcjonalno-użytkowych w zakresie wytycznych do 

dalszego projektowania, na podstawie których Zamawiający będzie mógł przeprowadzid 

postępowanie przetargowe w celu wyłonienia Wykonawcy prac projektowych i budowlanych; 

b) opracowanie dla każdej z 10-ciu szkół odrębnego programu funkcjonalno-użytkowego placu 

zabaw w 2 egz. w wersji papierowej i w 1 egz. w wersji elektronicznej na płycie CD/DVD; 

c) przedstawienie w każdym z 10-ciu programów funkcjonalno-użytkowych szacunkowego kosztu 

wykonania prac projektowych i budowlanych; 

d) uwzględnienie w opracowywanych programach funkcjonalno-użytkowych sprzętu 

wymienionego w załączniku nr 5 do zaproszenia; 

e) dokonanie wizji w terenie po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającym, celem oceny 

stanu faktycznego i doprecyzowania wyposażenia oraz zakresu prac niezbędnych do 

wykonania z każdym z Dyrektorów Szkoły i Zamawiającym; 

f) sporządzenie z każdej wizji/spotkania w terenie protokołu uzgodnieo; 

g) usunięcie ujawnionych wad w terminie określonym przez Zamawiającego. Poprawki winny byd 
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naniesione w każdym egzemplarzu programu oraz na nośniku CD/DVD; 

h) dysponowanie osobami posiadającymi odpowiednią wiedzę i doświadczenie celem 

prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia; 

i) udzielanie odpowiedzi w terminie określonym przez Zamawiającego na pytania dot. programu 

zadane przez potencjalnych oferentów na etapie postępowania przetargowego pn. 

„Zaprojektowanie i wykonanie 10-ciu placów zabaw”. 

3) Programy funkcjonalno-użytkowe należy wykonad zgodnie z: 

a) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r., Nr 1129, ze 

zm.); 

b) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod  

i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389, ze zm.); 

c) Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieo publicznych (Dz. U. z 2013 r., Nr 907, ze 

zm.); 

d) Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 r., Nr 1409, ze zm.). 

 

Oferujemy: 

I. Wykonanie usługi/ dostawy / roboty budowlanej będącej przedmiotem zamówienia, zgodnie z 

wymogami opisu przedmiotu zamówienia, za kwotę w wysokości: 

 

1. netto: …………………………………. zł , słownie:………………………………………………………………….. 

2. podatek VAT:……………………….%, podatek VAT :……………………………………………………..….zł 

3. brutto: ………………………………… zł, słownie:………………………………………………………………….. 
 

 

II. Termin realizacji zamówienia: 14 dni od dnia podpisania umowy.   

 

III. Oświadczamy, iż posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności objętej przedmiotem 

zamówienia oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobowym umożliwiającym realizację 

zamówienia. 

 

IV. Oświadczamy, iż  znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej  umożliwiającej 

wykonanie zamówienia. 

 

V. Oświadczamy, że zawarte w zaproszeniu do złożenia oferty warunki umowy akceptujemy  

i zobowiązujemy się, w przypadku uznania przez Zamawiającego naszej oferty za 

najkorzystniejszą, do zawarcia umowy na warunkach w niej określonych w miejscu i terminie 

wskazanym przez Zamawiającego. 

 

 

 

 

       ………………………………………………………………………. 

        ( data i podpis Wykonawcy) 


