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Zapytanie ofertowe 
 

Na podstawie art. 4 pkt.8 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015 

poz. 2164) Zamawiający - Miasto Łódź - Zarząd Zieleni Miejskiej 

zaprasza 

Wykonawców do złożenia oferty na usługę naprawy dachów budynków znajdujących się na 

cmentarzach komunalnych w Łodzi. 

Dane dotyczące Zamawiającego: 
Miasto Łódź 

Ul. Piotrkowska 104 

90-926 Łódź 

NIP: 7250028902 

Dane odbiorcy faktury: 

Zarząd Zieleni Miejskiej 

Ul. Konstantynowska 8/10 

94-303 Łódź 

Telefon: 42 632-75-79, fax 42 632 92 90 

e-mail: sekretariat@zzm.lodz.pl 

 

I. Przedmiot zamówienia: 

1.  CK Doły  

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na naprawie obróbek blacharskich, uszczelnieniu   

i malowaniu pokrycia dachowego z blachy ocynkowanej (na zakład)  oraz wymiany rynien na budynku 

garażu na cmentarzu komunalnym ,,Doły” przy al. Palki 9 w Łodzi.   

Garaż stanowi budynek parterowy z dachem trójspadowym, ograniczonym z jednej strony 

ogniomurem, z tyłu przylega dobudowany składzik.  

Zakres prac: 

• Zabezpieczenie terenu prac, 

• Demontaż starych rynien, 



 

• Oczyszczenie  podłoża – usunięcie starej farby, 

• Lokalizacja przecieków, 

• Wykonanie napraw blacharskich, 

• Mycie i przygotowanie podłoża, 

• Wykonanie dodatkowego zabezpieczenia antykorozyjnego w miejscach występowania rdzy, 

• Malowanie  powierzchni dachu i obróbek dwufunkcyjną gruntoemalią w kolorze ceglastym - 

półmat, 

• Montaż rynien o długości łącznej ok. 17 m i rur spustowych o długości łącznej ok. 5,5 m, 

plastikowych w kolorze brązowym, 

• Powierzchnia połaci dachowych ok. 38 m
2
+powierzchnia ogniomuru ok. 6 m

2
. 

 

2. CK Zarzew 
Przedmiotem zamówienia będzie uszczelnienie połączeń, o długości  łącznej ok. 30 m, pokrycia 

dachowego z papy na dachu nad pokojem muzyków i na archiwum w budynku kaplicy cmentarnej 

przy ul.  Przybyszewskiego 325. 

 

3. Ustalenia ogólne 
 

• Celem prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia wykonawca jest obowiązany, na 

podstawie oględzin miejsca prac, ustalić zakres i ilość robót koniecznych do wykonania.  

Z przedmiotem zamówienia można się zapoznać w godzinach pracy kancelarii cmentarnych tj. 

w dni robocze w godz. 8:00-16:00. 

Telefony kontaktowe: 

CK Doły 519 624 059 

CK Zarzew 519 623 884 

• Niedoszacowanie wartości robót lub wadliwe określenie ich zakresu nie stanowi podstawy do 

domagania się zwiększenia podanej ceny. 

 

 

II. Warunki wykonywania i rozliczania zamówienia. 
 

1. Prace wykonywane będą w dni robocze (pn.-pt.) w godz.: 7:00-16:00. Przy sprzyjających 

warunkach atmosferycznych przewiduje się możliwość pracy w sobotę, po wcześniejszym 

uzgodnieniu z kierownictwem cmentarza. 



 

2. Materiały potrzebne do wykonania robót będących przedmiotem zapytania ofertowego 

dostarczy Wykonawca. 

3. Zamawiający wymaga wykonywania prac z zachowaniem szczególnej ostrożności. Należy 

stosować odpowiednie zabezpieczenie, poprzez oznakowanie i wygrodzenie terenu, na którym 

wykonywane będą prace. 

4. Termin wykonania: od  dnia podpisania umowy  do dn. 20.10.2017 r. Płatność za wykonanie 

przedmiotu zamówienia będzie uregulowana przelewem na konto Wykonawcy w terminie 30 

dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz  

z załączonym protokołem odbioru robót potwierdzonym  przez kierownika cmentarza. 

5. Dane do faktury: 

Nabywca: 

Miasto Łódź 

Ul. Piotrkowska 104 

90-926 Łódź 

NIP: 7250028902 

Odbiorca faktury: 

Zarząd Zieleni Miejskiej 

Ul. Konstantynowska 8/10 

94-303 Łódź 

 

III. Zawartość  i termin składania oferty: 

Oferta powinna zawierać cenę ryczałtową netto i brutto za wykonanie usługi. Termin składania 

oferty  na załączonym Formularzu ofertowym, ustala się na dzień 18.08.2017 r. do godz. 15:30 na 

adres e-mail:    sekretariat@zzm.lodz.pl , fax 42 632-92-90 lub na piśmie. 

Wyjaśnień dotyczących zamówienia udzielała będzie Małgorzata Ciechomska. 

 

IV. Kryterium wyboru oferty: 

 

1. Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie poniższych kryteriów (nazwa kryterium, waga, 

sposób punktowania).  

 



 

 

L.p. Nazwa kryterium Waga 

Maksymalnie ilość punktów jakie 

może otrzymać oferta za dane 

kryterium 

1. Cena ofertowa wraz z podatkiem VAT 100 % 100 punktów 
 

RAZEM 100 % 100 punktów 

2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów 

przyznanych w ramach ustalonego kryterium. Uzyskana liczba punktów w ramach kryterium 

zaokrąglona będzie do drugiego miejsca po przecinku. Przyznanie ilości punktów ofertom 

będzie odbywać się wg poniższej zasady: 

Cp = Cn / Cb x 100 pkt 

gdzie: 

Cp – ilość punktów przyznanych ocenianej ofercie 

Cn – cena najniższej oferty wraz podatkiem VAT 

Cb – cena badanej oferty wraz z podatkiem VAT 

 

3. Zamawiający przy obliczaniu oceny punktowej oferty dla kryterium „Cena” w celu oceny 

dokona zaokrąglenia wyniku do dwóch miejsc po przecinku - jeżeli trzecia cyfra po przecinku 

(i/lub następne) jest mniejsza od 5 wynik zostanie zaokrąglony w dół, a jeżeli cyfra jest równa 

lub większa od 5 wynik zostanie zaokrąglony w górę. 

4. Maksymalna łączna liczba punktów, jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100 pkt. 

5. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania otrzyma maksymalną liczbę punktów. 

Pozostałym ofertom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio 

mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość 

punktowa oferty. 

 

V. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w 

celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

1. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć następujące dokumenty: 

polisę ubezpieczeniową wraz z opłaconymi składkami na kwotę min. 50 000,00 zł . 



 

2. Nie złożenie dokumentów, o których mowa w pkt. V.1 będzie traktowane jako uchylenie się 

przez Wykonawcę od zawarcia umowy. 

 

Zarząd Zieleni Miejskiej informuje, że złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty 
w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest 
równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez Miasto Łódź- Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi i nie 
stanowi podstawy do roszczenia sobie praw ze strony Wykonawcy do zawarcia umowy. 


