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Płock, dn. 20.06.2022 
 
 
 

Ogłoszenie 
o zamówieniu publicznym o wartości do 130 000,00 zł  

 
Zamawiający – Gmina – Miasto Płock 09-400 Płock ul. Stary Rynek 1 
 
Szkoła Podstawowa nr 18 w Płocku ul. Jasna 8 zaprasza  do składania ofert na realizację 
zadania pn: „Naprawa nawierzchni bezpiecznej na terenie placu zabaw w Szkole 
Podstawowej nr 18 w Płocku” 
 
 Opis przedmiotu zamówienia: 
 
Szczegółowy zakres robót obejmuje: 

1) Rozebranie nawierzchni bezpiecznej na powierzchni 50 m2 z  wywozem i utylizacją 
2) Montaż nawierzchni bezpiecznej o powierzchni 50 m2 z płyt SBR o grubości 50 mm w 
kolorze czerwonym posiadającej kołki montażowe pozwalające na trwałe i bezpieczne 
zamontowanie. 
3) Usuniecie zadoleń w miejscu wymiany płyt. 
4) Wykonanie prac towarzyszących koniecznych do prawidłowego i zgodnie ze sztuką 
budowlaną wykonania zakresu określonego powyżej. 
 

Wykonawstwo winno odpowiadać „Warunkom technicznym wykonania i odbioru robót 

budowlano – montażowych”. 

 
Załączniki: 
Załącznik nr 1 – formularz ofertowy 
Załącznik nr 2 – wzór umowy 
 
 
W wycena przedmiotu zamówienia musi objąć wszystkie roboty budowlano - montażowe. 

Przed złożeniem oferty Wykonawca winien dokonać wizji lokalnej związanej z realizacją 

zamówienia na terenie Szkoły Podstawowej nr 18 ul. Jasna 8 , 09-402 Płock w celu 

uwzględnienia wszelkich istniejących a nie opisanych w zakresie prac towarzyszących. 

Zamawiający zaprasza na wizje lokalną w Szkole Podstawowa nr 18 od poniedziałku do 

piątku w godzinach 8.00 – 14.00. 

Wymagalny minimalny okres gwarancji 36 miesięcy.   

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest cena (100%) przedstawiona na formularzu 

ofertowym. 
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W przypadku gdy oferent nie załączył wszystkich wymaganych dokumentów lub oświadczeń 

lub są one niezgodne z zapisami ogłoszenia, Zamawiający wzywa do ich uzupełnienia, przy 

czym wezwanie jest kierowane do oferenta, którego oferta zostaje uznana za 

najkorzystniejszą. Brak uzupełnienia dokumentów lub oświadczeń we wskazanym terminie 

powoduje odrzucenie oferty. 

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

Cena za realizację zadania jest ceną ryczałtową i nie może ulec zmianie w ramach 

wyjaśnienia do oferty lub jej uzupełnienia. 

 
Termin realizacji zamówienia – od dnia 01 lipca - do dnia 30 sierpnia 2022r 
 
Miejsce i termin składania ofert 
 
Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego –Szkoła Podstawowa nr 18, 09-400 Płock  ul. 
Jasna 8 za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście w sekretariacie szkoły do dnia 
27.06.2022 r. do godz. 10.00 w zamkniętej kopercie z nazwą firmy oraz dopiskiem „Oferta na 
Naprawę nawierzchni bezpiecznej na terenie placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 18 w 
Płocku” lub za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: l.dabrowski@sp18plock.pl 
.Decydująca jest data wpływu do siedziby zamawiającego. 
 
Zamawiający może odstąpić od podpisania umowy bez podania przyczyn. 
 
Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest : 

 Jarosław Kalaszczyński – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 18 tel.(24)262 98 08 w 
godz. pracy szkoły. 

 Łukasz Dąbrowski – Kierownik Gospodarczy tel. (24)262 98 08 wew. 15 w godz. pracy 
szkoły. 
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