
Kołobrzeg, 06.06.2022 r. 
   

 
 
 
 

Zapytanie ofertowe 
 

Dotyczy: Położenia paneli w grupie 2 i 4  w Przedszkolu Miejskim nr 3 im. Marii Montessori  
                 w Kołobrzegu 

 
 

1.Nazwa firmy 
Zamawiającego: 

Przedszkole Miejskie nr 3 im. Marii Montessori w Kołobrzegu 

2.Osoba do 
kontaktu: 

Dyrektor – Joanna Libera 

3.Ulica: Unii Lubelskiej 

4.Numer: 23 

5.Miejscowość: Kołobrzeg 

6.Kod pocztowy: 78-100 

7.Województwo: zachodniopomorskie 

8.NIP: 671 17 84 890 

9.Numer telefonu:  
94 35 230 61, 785 660 097 

10.Adres e-mail: dyrektor@pm3kg.pl 

 

 

Podstawa regulująca zasady i tryb niniejszego zapytania: 

Art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Dz.U. 2004 nr 19 

poz. 177 z późn. zm.). 

Przedmiot zamówienia: 

Położenie paneli podłogowych w salach gr. II i IV. 

Zakres czynności: 

1. Demontaż podłogi panelowej wraz z utylizacją, 

sala gr. II  64,5 m2, 

 sala gr. IV 62,5 m2 

2. Montaż  paneli laminowanych o ścieralności minimum AC5 wraz z niezbędnymi 

elementami takimi jak podkład, pianka, listwy, narożniki, zakończenia itp. 

11.Kryteria wyboru wykonawcy: cena, dostępność kolorystyki współgrającej z wyposażeniem sal, 

dyspozycyjność ( możliwość wykonania prac remontowych w pierwszej połowie sierpnia 2022 r.                    

w godzinach 7:00-15:00 w dni robocze). 

12. Okres związania ofertą wynosi 60 dni od daty złożenia oferty. 

13.Termin i sposób przekazania oferty: oferty składać bezpośrednio w sekretariacie przedszkola lub 

drogą mailową na adres: dyrektor@pm3kg.pl do dnia 20.06.2022 r. do godz. 15.00 

 
14. Otwarcie i porównanie ofert nastąpi w dniu 21.06.2022 r. o godz. 09:00. 
 

mailto:d.adamczyk@pm8kg.pl


15. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w 
niniejszym zapytaniu oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą. 

 
16. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji w sprawie zamknięcia postępowania przed 

upływem terminu składania ofert lub unieważnienia postępowania po tym terminie.  
17. Zamawiający określi termin i miejsce zawarcia umowy. 
 
 
 

                                                                                                     Zamawiający: 

 
 

Informacja dotycząca RODO 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole Miejskie nr 3                                            

im. Marii Montessori z siedzibą w Kołobrzegu przy ulicy Unii Lubelskiej 23, tel: 94 35 230 61, mail: 

dyrektor@pm3kg.pl 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Przedszkolu Miejskim nr 3 im. Marii Montessori możliwy 

jest pod adresem email : inspektorochronydanych@pm3kg.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO w celu: 
a)    wykonania zawartej umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,  
b)    wykonania przez Administratora prawnie ciążących na nim obowiązków zgodnie z art. 6 ust. 1                               
lit. c) RODO w zakresie, w jakim przewidują to przepisy szczególne, 
c)      zrealizowania prawnie uzasadnionych interesów Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, 
tj. w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń. 

4. Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych: nazwa obejmująca imię i 
nazwisko i nazwę działalności, adres obejmujący miasto, kod pocztowy, ulicę, numer lokalu, NIP, adres 
e - mail oraz telefon. 

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora oraz 
organy administracji publicznej. 

6.  Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 

7. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w celu wskazanym w: 
a)      pkt 3 a) będą przechowywane przez okres trwania i wykonywania zawartej umowy,  
b)      pkt 3 b) będą przechowywane przez okres przewidziany w przepisach szczególnych, 
c)      pkt 3 c) będą przechowywane przez okres niezbędny do ustalenia, obrony lub dochodzenia 
roszczeń. 

8. Przysługuje Pani/Panu  prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia 
sprzeciwu. 

9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

10. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 3 jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji 
zawartej umowy, a ich niepodanie uniemożliwi realizację zawartej umowy. 

11. Przetwarzanie Pani/Pana danych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu 



decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. 

Kołobrzeg,06.06.2022 r.                                                

 

 

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

                                                                                                                        Administrator 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

Załącznik nr 1 

 

................................., dnia…………  
…………………………………………………………..  
…………………………………………………………..  
……………………………………………….............  

(nazwa i adres Wykonawcy) 
 
 
 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

1. Stosownie do warunków określonych w Zakresie Przedmiotu Zamówienia oferujemy 
realizację zadania za poniższą cenę: 

 

Cena netto Cena brutto  
   

……………………. zł 
………………………. zł  

  

(słownie:…………………………………………………………… (słownie:…………………………………………………………………  

……………………) 
………………)  

  
   
 
 
 

 
1. Zaproponowana  cena  wynika  z  dokonanej  wyceny  na  podstawie  dostarczonego  przez  

Zamawiającego projektu.  
2. Termin wykonania zamówienia: nie później niż do dnia 14.08.2022 r.  
3. Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym.  
4. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego 

zastrzeżeń. 
 
5. Oświadczam, że prace zostaną wykonane zgodnie z Polskimi Normami oraz „Warunkami 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych”. 

 

Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącego integralną część oferty są: 
 

oświadczenie o spełnieniu udziału w zamówieniu – załącznik nr 2, kosztorys 

 

 
.............................................................  
pieczątka i podpis osoby uprawnione 

Uwaga! Termin płatności wynosi do 30 dni licząc od dnia podpisania protokołu odbioru robót i 
otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego



 
Załącznik nr 2 

 
 

 

Oświadczenie 

 
Składający ofertę na Położenia paneli w dwóch salach przedszkolnych w Przedszkolu Miejskim nr 3  
                                      im. Marii Montessori w Kołobrzegu. 
 

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

/pełna nazwa Wykonawcy, numery rejestrów, NIP, REGON/ 
 
 

 

z siedzibą w: 
 
………………………………………………………………………………………..……............................................................ 
 
.............................................................................................................................................................. 
 
reprezentowany przez osoby uprawnione: 
 
............................................................................................................................. ................................. 
 
.............................................................................................................................................................. 
 
 

 

oświadcza, że: 

 
1) posiada uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami 

ustawowymi; 

 
2) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 
 

3) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 

 
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 

1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177 z późn. zm.) 

 
 

 

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

 

 

Miejscowość, data                     
 

 

 
 

 

 

……………………………………………….. 

 

Podpisy i imienne pieczątki osób uprawnionych do 

składania oświadczeń woli                                                                                

 



 
 

 

 

 


