
  Załącznik nr 1 

do regulamin ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej 
nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. 

 
 

 
Znak : SOK.261.1.2021 
 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO P.N. 
 

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE BOISKA ORLIK W LUTYNI, 
WILKSZYNIE I MIĘKINI 

 
1) Przedmiot zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie profesjonalnych usług polegających na: szczotkowaniu 
twardym, dekompresji granulatu, czyszczeniu granulatu, usunięciu śmieci i kurzu z granulatu, 
wyrównaniu powierzchni. Ponadto uzupełnianie granulatu oraz ewentualne doklejenie nawierzchni 
na boisku ORLIK w Lutyni, Wilkszynie i Miękini. 
 
2) Nazwa i adres zamawiającego: 
Samorządowy Ośrodek Kultury w Miękini 
ul. Kościuszki 43 
55-330 Miękinia 
www.kultura.miekinia.pl 
e-mail: zyta.miciak@kultura.miekinia.pl 
tel. /071/ 7359205 fax /071/ 7359200 

 
3) Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
4) Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia wyboru oferty  
       najkorzystniejszej za pomocą aukcji. 
5) Termin wykonania zamówienia: 

 I  – kwiecień 2021r. - Lutynia, Wilkszyn, Miękinia 

 II – wrzesień 2021r. – Lutynia, Wilkszyn, Miękinia 

 
6) Warunki płatności:  

 forma: przelew w terminie do 21 dni od dnia doręczenia faktury. 
7) Miejsce i termin składania ofert: w siedzibie zamawiającego 
Samorządowy Ośrodek Kultury w Miękini 

ul. Kościuszki 43 55-330 Miękinia   do dnia 2021-02-23  do godz. 15:30       
 
 

1. Forma złożenia oferty 
Ofertę na formularzu oferty należy złożyć w formie: 

 pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Samorządowy Ośrodek Kultury w Miękini 
 ul. Kościuszki 43, 55-330 Miękinia  
 

2. Nazwa i adres wykonawcy 
Nazwa 

…………………………………………………………………………………………………….........

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

Adres………………………………………………………………………....................................

………………………………................................................................................................... 

NIP……………………………………………….. 



Bank......................................................................................................................................... 

Nr rachunku 

bankowego…………………………………………………………………………………............... 

E-mail………………………………………………………………………………………………… 

Telefon kontaktowy…………………………………………………………………………………… 

 

3. Kryterium wyboru oferty jest cena. 

L.P Zakres prac Termin Cena brutto 

1 Konserwacja boisk (szczotkowanie 

twarde, dekompresja granulatu, 

czyszczenie granulatu, usunięcie śmieci i 

kurzu z granulatu, wyrównanie 

powierzchni, uzupełnienie granulatu, 

doklejenie nawierzchni) 

 

 

 

Kwiecień 2021 

 

2 Konserwacja boisk (szczotkowanie 

twarde, dekompresja granulatu, 

czyszczenie granulatu, usunięcie śmieci i 

kurzu z granulatu, wyrównanie 

powierzchni, uzupełnienie granulatu, 

doklejenie nawierzchni) 

 

 

 

Wrzesień 2021 

 

 

 

 

 
* W przypadku równorzędnych ofert wygrywa wykonawca, którego siedziba  położona jest jak 
najbliżej siedziby Zamawiającego. 
 

a) Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do 
      niego zastrzeżeń. 
b) Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralną część oferty 

są: 
1) oświadczenie o spełnieniu warunków (załącznik nr 2)  
2) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (załącznik nr 3) 
3) Zaakceptowany projekt umowy (załącznik nr 4) 
4) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o 

działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem 
składania ofert 

 
 
 
 
…........................., dnia ….................                     
                                                                          ……………………………………. 
                                                                                                        podpis osoby uprawnionej 
 

 

 

 
 

 



Załącznik nr 2  
 

 
......................................     ....................................., ...................... 
       pieczęć Wykonawcy          miejscowość        data 
 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  

Z ART. 22 UST. 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

 

Nazwa zadania: „Konserwacja i czyszczenie boiska ORLIK w Lutyni, Wilkszynie i 

Miękini” 

 
Niniejszym oświadczam\y, że stosownie do treści art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych spełniam/y warunki dotyczące: 

 

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

2. posiadania wiedzy i doświadczenia; 

3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia; 

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.  

 

 

 

     

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

                    podpis i pieczątka imienna uprawnionego  

(-ych) przedstawiciela (-li) Wykonawcy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 3  
 

......................................     ....................................., ........................ 
        pieczęć Wykonawcy          miejscowość  data 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  

Z ART. 24 UST. 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

 
 

 

Nazwa zadania: „Konserwacja i czyszczenie boiska ORLIK w Lutyni, Wilkszynie i 
Miękini” 
 

 

 

 

Oświadczamy, że brak jest podstaw do wykluczenia nas z przedmiotowego postępowania na 

podstawie art. 24 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (tekst 

jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) 

 

 

 

 

 

....................., dnia ................ ............................................. 

imię, nazwisko (pieczęć) i podpis/y 

osoby/osób 

upoważnionej/ych do reprezentowania 

Wykonawcy 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Załącznik nr 4  

 

 

UMOWA Nr …………… 
 

zawarta w dniu ……………………..roku w Miękini pomiędzy: 

Samorządowym Ośrodkiem Kultury w Miękini reprezentowanym przez: 

Dyrektora SOK Miękinia – Małgorzatę Sidorską-Sujecką 

przy kontrasygnacie Głównego Księgowego – Pani Marty Górka 

zwanych dalej „ZAMAWIAJĄCYM” 

a 

………………………………… 

………………………………… 

………………………………… 

reprezentowaną przez: 

…………………………………….. 

zwaną dalej  „WYKONAWCĄ” 

 
 
Umowa zostaje zawarta bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych z uwagi na wartość 
ustalonego zamówienia, które nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro (art. 4 
ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami) w związku z 
dokonaniem przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy zgodnie z Zarządzeniem  Dyrektora Samorządowego 
Ośrodka Kultury w Miękini. 
 

o następującej treści: 

§ 1 

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie profesjonalnych usług polegających na: szczotkowaniu 

twardym, dekompresji granulatu, czyszczeniu granulatu, usunięciu śmieci i kurzu z granulatu, 

wyrównaniu powierzchni. Ponadto uzupełnianie granulatu oraz ewentualne doklejenie nawierzchni 

na boisku ORLIK w Lutyni, Wilkszynie i Miękini. 

 

§ 2 

Umowę zawiera się na wykonanie dwóch usług w ciągu 2021r., pierwsza w miesiącu kwietniu, 

druga w miesiącu wrześniu 2021r. Strony ustalają że pierwsza usługa zostanie wykonana do dnia 

……………………………… 

Termin drugiej usługi  zostanie ustalony odrębnie. 

 

§ 3 



Cena obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy, o który mowa w §1 

umowy.  

Cena pierwszej konserwacji wynosi …………………………………… 

(słownie: …………………………………………………………………….. złotych brutto). 

Cena drugiej konserwacji wynosi …………………………………………….. 

(słownie: ………………………………………………………………………. złotych brutto). 

Wynagrodzenie całkowite za całość przedmiotu umowy wynosi ………………………… 

(słownie: …………………………………………….. złotych brutto). 

 

§ 4 

1. Odbiór wykonanych usług nastąpi na podstawie protokołu przyjętego i podpisanego przez 

Zamawiającego. 

2. Podstawą do wystawienia faktury jest protokół wykonania prac określonych w §1 umowy 

przyjęty i podpisany przez Zamawiającego. 

3. Zapłata za wykonaną usługę nastąpi po jej odbiorze, w terminie do 21 dni od dnia otrzymania 

faktury na konto Wykonawcy w banku ……………………………………………….. 

NR  ……………………………………………………………………………….. 

§ 5 

1. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kar umownych: 

a) w przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonywaniu prac – w wysokości 10% wynagrodzenia za 

każdy dzień zwłoki 

b) w przypadku zwłoki Wykonawcy w usunięciu usterek – w wysokości 10% wynagrodzenia za 

każdy dzień zwłoki 

c) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy – w wysokości 

20% wynagrodzenia. 

W przypadku jeżeli Wykonawca wykonuje prace niezgodnie z warunkami technicznymi oraz 

nienależycie w szczególności jeżeli dopuszcza się opóźnienia w stosunku do terminu określonego w 

niniejszej umowie o więcej niż 14 dni Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od 

umowy z winy Wykonawcy po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do usunięcia wad lub opóźnienia 

i wyznaczy mu w tym celu dodatkowy termin. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie przez Wykonawcę od umowy w 

skutek okoliczności, za które odpowiada Zamawiający – w wysokości 20% wynagrodzenia 

umownego. 

§ 6 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 



nieważności. 

 

§ 7 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy kodeksu 

cywilnego. 

§ 8 

Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd Rejonowy w 

Środzie Śląskiej. 

§ 9 

Umowa niniejsza sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz 

dla Wykonawcy, jeden dla Zleceniodawcy 

§ 10 

Załącznikiem do niniejszej umowy jest oferta złożona przez Wykonawcę w dniu ……………….. 

 

 

ZLECENIODAWCA      WYKONAWCA 

 


