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           załącznik nr 3 do Procedury 

 

pieczęć zamawiającego 

 (miejscowość i data) 

adres i nazwa wykonawcy 

ZAPYTANIE CENOWE 

1. Zamawiający PRZEDSZKOLE NR 94, ul. Grabiszyńska 147, 53-439 Wrocław 

zaprasza do złożenia ofert na: 

2. Przedmiot zamówienia ZAGOSPODAROWNIE TERENU WOKÓŁ PRZEDSZKOLA NR 94 WE 

WROCŁAWIU WG ZAŁĄCZONEJ SPECYFIKACJI załącznik nr 1(UWZGLĘDNIAJĄC ZAŁOŻENIA 

PROGRAMU MIEJSKIEGO „SZARE NA ZIELONE”) 

3. Termin realizacji zamówienia: 01.05.2020r. – 30.06.2020r. 

4. Okres gwarancji: 24 MIESIĄCE 

5. Miejsce i termin złożenia oferty: ELEKTRONICZNIE NA ADRES MAILOWY 

SEKRETARIAT.P094@WROCLAWSKAEDUKACJA.PL 

6. Termin otwarcia ofert 24.04.2020r. 

7. Warunki płatności WG ZAWARTEJ UMOWY Z WYKONAWCĄ (wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do 

niniejszego zapytania cenowego) 

8. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami BARBARA WIĘCŁAWSKA 

9. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim. 

10. Treść oferty: 

10.1. nazwa wykonawcy ...................................................................................................  

10.2. adres wykonawcy ...................................................................................................  

10.3. NIP        ....................................................................................................................  

10.4. regon ......................................................................................................................  

10.5. nr rachunku bankowego ........................................................................................  

10.6. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za: 

Cenę netto ........................ zł (słownie złotych……………………………………….) 

Podatek VAT ..................... zł (słownie złotych………………………………..……….) 

Cenę brutto ...................... zł (słownie złotych .......................................................... ) 

10.7. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego 

zastrzeżeń. 

10.8. Termin realizacji zamówienia ...........................................................  

10.9.Okres gwarancji ................................................................................  

10.10. Potwierdzam termin realizacji zamówienia do dnia ...........................  

10.11. Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu cenowym. 
 

                                      dnia........................... 

podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej 

pieczątka wykonawcy 
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Specyfikacja – załącznik nr 1 do Zapytania cenowego z dnia 
09.04.2020r.  

 

PRZEDSZKOLE NR 94 

 Lp. Zakres 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ilość 

1. 

prace rozbiórkowe,  remontowe starych nawierzchni/ wywóz 
pozostałości 

150m2 

2. ścieżki żwirowe  ogółem  260m2 

3. obrzeże ścieżek żwirowych ecobord, wys. 10cm 350mb 

4. 

magazynek (altana) drewniany z zamknięciem ,podłogą wymiary  
3m x 4m z montażem 

1 szt  

5. rewitalizacja istniejącej zieleni  50m2 

6. 

zbiorniki na deszczówkę naziemne  6 szt  po 800 l każdy w kolorze 
szarym  

6x 800l 

7. 

ogród deszczowy   powierzchnia zaaranżowana z kamiennych brył i 
otoczaków  o słabo przepuszczalnym podłożu  uzupełniona zielenią  

20m2/35m2 

8. ścieżka  kamień płyty łupek szarogłazowy 15mb 

9. odtworzenie trawników w miejscach wskazanych w  koncepcji 180m2 

10. regeneracja boiska powierzchnia trawiasta 200m2 

11. 
atestowanie elementów związanych z gruntem ( obrzeże piaskownic  
drewno ręcznie obrabiane ) 

45mb 

12. ogródek ziołowy - rabaty wyniesione  z tablicami informacyjnymi 25m2 

13. domki dla owadów 4 szt 

14. domki dla jeża 2szt 

15. 
nasadzenia roślin , materiał szkółkarski  w/g koncepcji ( 
opracowanie dokumentacji) 2667 szt 

16. budki lęgowe dla ptaków 3 szt 

  
LISTA ROŚLIN  
  

Lp. Nazwa  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ilość/szt 

1. aktinidia ostrolistna 4 

2. bokkonia sercowata 10 

3. budleja dawida 20 

4. budleja skrętnolistna 18 

5. bylica estragon 10 

6. cząber górski 10 

7. dereń jadalny  15 

8. funkia w odmianach  35 

9. głóg dwuszyjkowy  8 

10. hyzop lekarski 6 

11. jarząb pospolity  8 

12. jasnota gajowiec 15 

13. kosodrzewina  mała  30 

14. kostrzewa sina  120 

15. kozłek lekarski 10 

16. krwawnik wiązówkowaty  48 

17. laurowiśnia otto laiken 76 

18. lawenda wąskolistna  364 

19. lebiodka pospolita 10 

20. liliowiec w odmianach 220 

21. lubczyk ogrodowy 10 

22. mięta imbirowa  10 

23. mięta kłosowa 10 

24. mięta pieprzowa 10 

25. miskant chiński  w odmianach 15 
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26. perskowia łobodolistna   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

48 

27. piórkówka japońska  55 

28. porzeczka alpejska 260 

29. poziomka  250 

30. przytacznik kłosowaty 80 

31. przywrotnik ostroklapowy 30 

32. pysznogłówka  w odmianach 72 

33. rozmaryn lekarski 65 

34. ruta zwyczajna 2 

35. szałwia lekarska 72 

36. świdośliwa 8 

37. truskawka  30 

38. tymianek zwyczajny 10 

39. werbena  patagońska  48 

40. winobluszcz trójklapowy  30 

41. wrzos pospolity 245 

42. wrzosiec 220 

43. żurawina  20 

44. żywotnik szmaragd 30 

  
  
 

  
razem sztuk 2667 

  

Wg załączonego do zapytania cenowego planu 
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Wzór umowy – załącznik nr 2 do Zapytania cenowego z dnia 09.04.2020r. 

UMOWA Nr ……………….  

W dniu ………………………….. pomiędzy:  

 

Gminą Wrocław Pl. Nowy Targ 1-850-141 Wrocław NIP 897-13-83-551, PRZEDSZKOLE NR 94 ‘’Plastusiowy 

Domek’’ 53-439 Wrocław, ul. Grabiszyńska 147, reprezentowaną przez Barbarę Więcławską Dyrektora,   

zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym,  

 

a  

firmą: …………………………………. z siedzibą przy ul. …………………………….., zarejestrowaną w 

……………………………., NIP: …………………., REGON: ……………., reprezentowaną przez: 

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

……………………………………………………… 

zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą.  

 

została zawarta umowa następującej treści:  

§ 1  

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na 

zagospodarowaniu terenu wokół Przedszkola nr 94 we Wrocławiu położonym przy ul. Grabiszyńskiej 147 w 

ramach realizacji założeń miejskiego programu „Szare na zielone”.  
2. Do robót określonych w ust. 1 zalicza się:  

 

Lp. Zakres 

1. 
prace rozbiórkowe,  remontowe starych nawierzchni/ wywóz pozostałości 

2. 

 

budowa ścieżek żwirowych   

3. 

 

obrzeże ścieżek żwirowych ecobord, wys. 10cm 

4. 
magazynek (altana) drewniany z zamknięciem ,podłogą wymiary  3m x 4m z montażem 

5. 

 

rewitalizacja istniejącej zieleni  

6. 
zbiorniki na deszczówkę naziemne  6 szt  po 800 l  

7. 

ogród deszczowy   powierzchnia zaaranżowana z kamiennych brył i otoczaków  o słabo 

przepuszczalnym podłożu  uzupełniona zielenią  

8. 

 

ścieżka  kamień płyty łupek szarogłazowy 

9. 

 

odtworzenie trawników w miejscach wskazanych w  koncepcji 

10. 

 

regeneracja boiska powierzchnia trawiasta 

11. 

 

atestowanie elementów związanych z gruntem ( obrzeże piaskownic  drewno ręcznie obrabiane ) 

12. 

 

ogródek ziołowy - rabaty wyniesione  z tablicami informacyjnymi 

13. 

 

domki dla owadów 

14. 

 

domki dla jeża 

15. nasadzenia roślin , materiał szkółkarski  w/g koncepcji ( opracowanie dokumentacji) 
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16. budki lęgowe dla ptaków 

§ 2  

Szczegółowy zakres robót przewidzianych do wykonania został określony ofertach cenowych Wykonawcy, które 

stanowią załączniki do niniejszej umowy. Wszelkie zaś odstępstwa od tegoż zakresu wymagają uzgodnienia z 

Zamawiającym i jego pisemnego przyzwolenia.  
§ 3  

1. Strony ustalają terminy realizacji robót określonych w § 1 ust. 2: od…………………….. do 30 czerwca 2020 

r.  

 

2. Strony ustalają, że równoznacznym z zachowaniem terminu zakończenia robót jest złożenie przez Wykonawcę 

w tym samym czasie pisemnego zgłoszenia gotowości do odbioru prac.  

3. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren ogrodu przedszkolnego w terminie do dnia …………………., zaś 

Wykonawca zobowiązuje się do jego przejęcia w tym terminie.  

4. Termin zakończenia robót może ulec zmianie w przypadku:  

a) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie robót, termin realizacji tych robót 

zostanie, na pisemny wniosek Wykonawcy, wydłużony o okres przerw z tym związanych, jednakże Wykonawca 

zobowiązany jest każdorazowo informować dyrektora o wystąpieniu takich przerw, w ciągu 3 dni od ich 

zaistnienia w celu potwierdzenia faktu przez dyrektora.  

5. W przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w ust. 4 wymagane będzie sporządzenie pisemnego 

aneksu do niniejszej umowy.  

§ 4  

1. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do przygotowania i zabezpieczenia terenu ogrodu, a Wykonawca jest 

zobowiązany we własnym zakresie i na własny koszt zorganizować zaplecze prowadzonych prac, a także 

odpowiednio zabezpieczyć teren robót , a także materiały i narzędzia.  
2. Zamawiający wskaże Wykonawcy punkty poboru wody i energii elektrycznej dla potrzeb realizacji umowy.  
3. Wykonawca oświadcza, że przed przystąpieniem do wykonania robót dokonał oględzin terenu ogrodu i jest 

świadomy zakresu robót niezbędnych do realizacji niniejszej umowy.  
5. Po zakończeniu robót Wykonawca uporządkuje teren ogrodu wraz ze ścieżkami i dojściem do budynku. 

Czynność ta będzie dokonana najpóźniej w dniu odbioru całości robót będących przedmiotem umowy.  

§ 5  

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy zgodnie ze sztuką i wiedzą dotyczącą przedmiotu 

umowy oraz obowiązującymi przepisami BHP i p/poż.  
 

§ 6  

1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: 

…………………………zł (słownie: brutto: ………………………zł), zgodnie z przedłożoną przez Wykonawcę 

ofertą cenową.  

2.Płatność nastąpi w dwóch częściach: 
a. I część  po zakupie i dostarczeniu materiałów niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy  w kwocie 

………………….zł (słownie: ………………………………………………zł.),  

b. II część po podpisaniu protokołu odbioru prac i  uporządkowaniu terenu w kwocie 

…………………………………zł (słownie: …………………………..zł),  

  

§ 7  

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić i zachować przy realizacji przedmiotu umowy wszelkie warunki 

bezpieczeństwa pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć się w pobliżu miejsca wykonywania 

wszelkich robót. W tym celu szczególnym obowiązkiem wykonawcy jest bezwzględna dbałość o zachowanie 

porządku i czystości w ogrodzie przedszkolnym oraz jego otoczeniu.  
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za wszelkie szkody (zarówno na osobach 

trzecich jak i na rzeczach) powstałe w trakcie wykonywania robót związanych z realizacją niniejszej umowy.  
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§ 8  

Zasady finansowania i fakturowania.  
1. Faktura będzie wystawiona na rzecz Zamawiającego w następujący sposób: 

 Nabywca: Gmina Wrocław 50-141 Wrocław, Plac Nowy Targ 1-8 NIP: 897-13-83-551  

Odbiorca: Przedszkole nr 94 Plastusiowy Domek, ul. Grabiszyńska 147, 52-439 Wrocław 
2. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty za przedmiot umowy w terminie do 7 dni od daty dostarczenia 

prawidłowo wystawionej faktury potwierdzonej protokołem odbioru. W przypadku opóźnienia w zapłacie 

Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.  
3. Zapłata wynagrodzenia za wykonane roboty nastąpi przelewem z konta płatnika Zamawiającego na konto 

właściwe Wykonawcy wskazane na fakturze. Strony ustalają, iż terminem zapłaty jest dzień obciążenia 

rachunku Zamawiającego.  

4. Płatność wpłynie na konto nr ……………………………………………..zgodnie z terminem określonym w § 

8 ust.2 

§ 9  

Strony ustalają kary umowne z następujących tytułów:  
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  
a) za przekroczenie umownego terminu zakończenia robót w stosunku do terminu określonego w § 3 ust. 1 - w 

wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. W przypadku tym kary umowne 

naliczane będą do dnia (włącznie) zgłoszenia przez wykonawcę gotowości do dokonania odbioru prac zgodnie z 

§ 10 umowy.  

b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji - 

w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia liczony od upływu terminu 

wyznaczonego na usunięcie wad. W przypadku tym kary umowne naliczane będą do dnia (włącznie) 

powiadomienia przez wykonawcę o usunięciu wad bądź wykonaniu napraw gwarancyjnych zgodnie z § 11 

umowy.  

c) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca – w wysokości 

10% wynagrodzenia brutto, za roboty od wykonania których odstąpiono. Odstąpienie od umowy oznaczać 

będzie:  

- niedostarczenie roślin i materiału szkółkarskiego w terminie wskazanym § 3 ust. 1 lit. a) i dodatkowym 

terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

- nierozpoczęcie prac w terminie 7 dni od dnia przekazania terenu budowy bez uzasadnionych przyczyn,  

- brak prowadzenia robót budowlanych w trakcie jej wykonywania (trwałe przerwanie robót bez uzasadnienia na 

okres co najmniej 7 dni),  

2. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku nie przejęcia przez Wykonawcę terenu robót w terminie 

dłuższym niż 14 dni od daty określonej w § 3 ust. 3.  

3 Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych z należnego Wykonawcy 

wynagrodzenia oraz z zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy.  

 

§ 10  

1. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu w trakcie odbioru dokumenty (certyfikaty, 

aprobaty techniczne, itp.) potwierdzające, iż materiały stosowane przez niego przy realizacji robót spełniają 

wymogi określone w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z 

poźn. zm.).  
2. Na okoliczność przeprowadzenia czynności odbioru, sporządzony zostanie stosowny protokół potwierdzający 

bezusterkowe odebranie wykonanych prac.  

§ 11  

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości: na wykonane prace: 24 m-ce, licząc od daty 

ostatecznego ich odbioru.  
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2. Do niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy o rękojmi uregulowane w art. 568 § 1 KC.  
3. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego dokonania wszelkich napraw 

gwarancyjnych, których konieczność zgłosi Zamawiający i wykona to niezwłocznie nie później jednak niż w 

ciągu 14 dni od pisemnego wezwania do ich wykonania. O usunięciu wad bądź wykonaniu naprawy 

gwarancyjnej Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego na piśmie.  
4. Po upływie terminu określonego w ust. 3 Zamawiający dokona usunięcia wad na koszt Wykonawcy, a 

Wykonawca zobowiązuje się do bezzwłocznego pokrycia wszelkich kosztów z tym związanych.  
5. W przypadku zaistnienia wady w wykonanym przedmiocie umowy, która powoduje konieczność 

bezzwłocznego zabezpieczenia i usunięcia powstałej szkody – Wykonawca zobowiązany jest do jej 

natychmiastowego usunięcia.  
6. W terminie 14 dni po upływie ustalonego w umowie terminu gwarancji, nastąpi odbiór pogwarancyjny.  
7. Podczas wykonywania napraw gwarancyjnych, gwarant ponosi odpowiedzialność za wszelkie związane z nimi 

szkody, które powstaną w przedmiocie umowy.  
8. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji i rękojmi wady wynikające z nieprawidłowego sposobu 

użytkowania oraz uszkodzenia mechaniczne.  
§ 12  

1. Strony umowy zobowiązują się informować o zmianach swoich adresów do doręczeń pod rygorem tego, że 

wszelkie oświadczenia woli i wiedzy składane sobie wzajemnie w związku z realizacją umowy wysyłane będą na 

adresy stron wskazane poniżej ze skutkiem ich prawidłowego doręczenia.  
2. Adres do doręczeń Zamawiającego: ul. Grabiszyńska 147, 53-439 Wrocław.  

3. Adres do doręczeń Wykonawcy: …………………………………………………….  

§ 13  

1. W związku z wykonaniem umowy Wykonawca będzie przetwarzał dane osobowe Zamawiającego na zasadach 

określonych w art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych.  

2. Przetwarzanie nastąpi wyłącznie w celu i zakresie realizacji niniejszej Umowy.  
§ 14  

Wszystkie zmiany i uzupełnienia do niniejszej umowy wymagają dla swej ważności i skuteczności formy 

pisemnej w postaci aneksu do umowy.  
§ 15 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy Prawo 

budowlane oraz Kodeksu Cywilnego.  
2. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy, strony zobowiązują się rozstrzygnąć polubownie, a jeśli nie 

osiągną porozumienia, spór podany zostanie pod osąd Sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.  
§ 16  

Umowę niniejszą sporządzono w trzech egzemplarzach, z których jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca, 

pozostałe Zamawiający.  

 

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                                   WYKONAWCA: 

 

 

 

 

 

 

 


