
                         ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 
 

1. OPIS  ZADANIA 

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bolesławcu z/s w Kruszynie zaprasza do złożenia oferty na zadanie 

pn. " Wykonanie rocznych i pięcioletnich przeglądów boisk wielofunkcyjnych i rocznych boisk 

sportowych zlokalizowanych na terenie  Gminy Bolesławiec”. 

Zakres rzeczowy prac obejmuje wykonanie przeglądów wszystkich urządzeń na boiskach przez osobę 

uprawnioną do wykonania oceny stanu urządzeń (zgodnie z PN-EN 1176-1 – 11 oraz PN-EN 1177) i 

posiadające uprawnienia zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo 

budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351, z późn. zm). 

 

2. INFORMACJE DODATKOWE 

Przeglądy powinny zawierać protokół z kontroli stanu technicznego obiektu wraz ze zdjęciami wszystkich 

urządzeń boisk oraz wykaz usterek wraz z dokumentacją fotograficzną zniszczonych elementów  

i dokładnym opisem sposobu  naprawy (bądź wymiany) elementu. 

 

Wynik przeglądów należy przedstawić w formie papierowej – wydruk w kolorze ( 1 egzemplarz) na każdy 

boisko oraz elektronicznej( w formacie pliku PDF) na każde boisko. 

Wykonawca jest zobowiązany: 

a) dokonać odpowiedniego wpisu do książki obiektu budowlanego po realizacji przeglądu-boiska 

wielofunkcyjne,  

b) przekazać Zamawiającemu protokoły z przeprowadzonych kontroli.  

Protokół z kontroli stanu technicznego obiektu wraz ze zdjęciami wszystkich urządzeń oraz wykaz usterek 

wraz z dokumentacją fotograficzną zniszczonych elementów i dokładnym opisem sposobu  naprawy (bądź 

wymiany) elementu. 

c) wykonać zestawienie zbiorcze w Excelu dla wszystkich boisk obejmujące zalecenia z przeglądu.  

3.SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY: 

1.Ofertę należy przygotować w formie pisemnej w sposób czytelny i niebudzący wątpliwości. 

2.Oferta na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia. 

4. KRYTERIUM WYBORU OFERTY: 

Zamawiający dokona oceny oferty na podstawie kryterium: Najniższa cena brutto stanowiąca całość 

zapytania, która obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, określonego 

przez Zamawiającego – 100%. 

 

5.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 

Termin realizacji zamówienia: do 16.09.2022r. 

6. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

Termin składania ofert – 23 sierpnia 2022r r. do godziny 15 30 

Miejsce składania ofert – Sekretariat Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu, Kruszyn,  ul. Kasztanowa  

1  b,  59-700  Bolesławiec  lub  wysłać  pocztą elektroniczną na adres gokismarzena@wp.pl 

 

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

 

 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany warunków niniejszego  

zaproszenia, odwołania postępowania lub unieważnienia bez podania przyczyny. 
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