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Burmistrz Łomianek 
Małgorzata Żebrowska-Piotrak 

 

Łomianki, 07.06.2022 r. 

 

Gmina Łomianki zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi 
w przedmiocie zamówienia:  

 
I. Zamawiający:  

Gmina Łomianki 
ul. Warszawska 115  
05-092 Łomianki  
NIP:118-17-68-394 

 
II. Tryb udzielenia zamówienia: 

Postępowanie o udzielenie zamówienia, którego szacunkowa wartość nie przekracza 
kwoty 130 000 zł netto.  

 
III.  Opis przedmiotu zamówienia: 
 

1. Przedmiot zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi czyszczenia powierzchni boiska 
wielofunkcyjnego (boisko do piłki siatkowej wymienne z kortem do tenisa ziemnego) 
przy ul. Waligóry (działka 118/1) polegającej na szczotkowaniu nawierzchni 
syntetycznej – trawy syntetycznej Ricconet 15-88 o wysokości włókna 15 mm, 
spulchnieniu i rozluźnieniu górnej warstwy wypełnienia, mechanicznym czyszczeniu 
piasku oraz uzupełnieniu i równomiernym rozprowadzeniu wypełnienia z piasku na 
całej powierzchni boiska. Powierzchnię trawiastą należy zasypać kwarcem – w kolorze 
pomarańczowym (obręb kortu tenisowego) pozostała część w kolorze zielonym, linie 
kortu białe, natomiast linie boiska do piłki siatkowej w kolorze niebieskim.  
Siatkę do tenisa ziemnego i słupki należy wymienić na nowe.  
 

 
2. Termin realizacji zamówienia: do 7 lipca 2022 r. 
 

IV. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty:  
 Cena 100%  

 

V. Opis sposobu przygotowania oferty: 
Oferta powinna zawierać: 

1) proponowaną cenę brutto i netto za wykonywanie przedmiotu zamówienia, 
2) nazwę i adres firmy Wykonawcy oraz telefon kontaktowy, 
3) numer NIP i REGON (kopia poświadczona za zgodność z oryginałem), 



 

4) wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub wyciąg z KRS (kopia poświadczona za 
zgodność z oryginałem). 

 

VI.  Miejsce oraz termin składania ofert: 
Ofertę należy złożyć w formie: 
- elektronicznej (skan podpisanej oferty) na adres e-mail: 
katarzyna.slupecka@poczta.lomianki.pl 
 
- lub papierowej na adres: 

Urząd Miejski w Łomiankach  
ul. Warszawska 115 pok. 1, 05-092 Łomianki 
Do dnia 15.06.2022 r. do godz. 12.00 
 
 

VII. Osoby upoważnione do kontaktu z wykonawcą:  
            Katarzyna Słupecka, tel. 22 888 98 39  

 
Załączniki: 

Formularz Ofertowy. 
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zamówienia bez podania przyczyn. 

mailto:katarzyna.slupecka@poczta.lomianki.pl


 

 

 

……………………………..       Załącznik nr 1 

(pieczęć firmowa) 

Formularz Ofertowy 

 

Pełna nazwa Wykonawcy …………………………………………………………………………………………………... 

Adres Wykonawcy …………………………………………………………………………………………………... 

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

Forma organizacyjno- prawna…………………………………………………………………… 

NIP ………………………………………; REGON ……………………………..…………… 

e-mail …………………………………. Nr telefonu ………………………………………….. 

 
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe „Przedmiotem zamówienia jest wykonanie 
usługi czyszczenia powierzchni boiska wielofunkcyjnego (boisko do piłki siatkowej 
wymienne z kortem do tenisa ziemnego) przy ul. Waligóry (działka 118/1) 
polegającej na szczotkowaniu nawierzchni syntetycznej – trawy syntetycznej 
Ricconet 15-88 o wysokości włókna 15 mm, spulchnieniu i rozluźnieniu górnej 
warstwy wypełnienia, mechanicznym czyszczeniu piasku oraz uzupełnieniu i 
równomiernym rozprowadzeniu wypełnienia z piasku na całej powierzchni boiska. 
Powierzchnię trawiastą należy zasypać kwarcem – w kolorze pomarańczowym 
(obręb kortu tenisowego) pozostała część w kolorze zielonym, linie kortu białe, 
natomiast linie boiska do piłki siatkowej w kolorze niebieskim.  
Siatkę do tenisa ziemnego i słupki należy wymienić na nowe.”,  

 
oferuję realizację zamówienia za cenę:  
 

netto:………………………..……………………………………………………………………….….zł    

słownie:………………………………………………………………………………………………...zł 

podatek VAT ..............% tj.: …………………zł 

słownie:………………………………………………………………………………………………...zł 

Cena oferty brutto:……………………………zł 

słownie:…………………………………………………………………………………………………...zł 

 



 

1. Zobowiązuję się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie i w zakresie wskazanym  
w zapytaniu ofertowym.  

2. Oświadczam, że zapoznałem się z dokumentacją zapytania ofertowego udostępnioną przez 
Zamawiającego i nie wnoszę do niej żadnych zastrzeżeń.  

3. Oferta zawiera/nie zawiera informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa                                   
w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu uczciwej konkurencji.  

4. Ze strony Wykonawcy realizacje zamówienia koordynować będzie …………………………….      
tel.  …………………………………..., e-mail …………………………………………………… 

5. Uważam się związanym niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania 
ofert. 

6. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:  
1) …………………………………………………………………………………………………… 
2) …………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

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

(podpis osób  uprawnionych  do składania                    
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 
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