
Świerklaniec, dnia 04.02.2021 r. 
 

 
 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 

 
 
Zamawiający: 
 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej 
Międzygminna Spółka z o.o. w Świerklańcu 
42-622 Świerklaniec, ul. Parkowa 3 
 
 

zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie:  

zapytania ofertowego 

Postępowanie prowadzone jest zgodnie Regulaminem Udzielania Zamówień w 
Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej Międzygminna Spółka z o.o. w Świerklańcu, nie 
objętych ustawą Prawo Zamówień Publicznych 
 

Przedmiot zamówienia: 
 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie malowania w kolorystyce PKM Sp. z o.o. w 
Świerklańcu 9 szt. (6 przegubowych typ CN: marki Solaris Urbino 18 – 2 szt., Mercedes 
Conecto G – 4 szt. i 3 jednoczłonowych typ BN: marki Mercedes Conecto – 3 szt.) 
autobusów komunikacji miejskiej z rocznika 2016. 

 

Zakres prac obejmuje: 
 

1. Zabezpieczenie elementów niepodlegających malowaniu i czyszczeniu, 
2. Czyszczenie wstępne i usunięcie naklejek, itp. 
3. Przeszlifowanie powierzchni, 
4. Odtłuszczenie 
5. Gruntowanie surowych powierzchni, 
6. Szpachlowanie i malowanie miejsc uszkodzeń, 
7. Malowanie podkładem – w zależności od potrzeb 2 lub 3 krotne, 
8. Lakierownie – 3 krotne, 
9. Usuniecie zabezpieczeń powierzchni i czyszczenie pojazdu. 

 

Warunki wykonania, realizacji zamówienia: 
 

1. Zamawiający dostarczy autobusy do malowania i odbierze po malowaniu w miejscu 
wskazanym przez Wykonawcę w odległości do 30 km od siedziby Zamawiającego. 
Powyżej 30 km, autobusy do malowania dostarcza i odbiera Wykonawca na swój 
koszt. 

2. Realizacja zamówienia odbywać się będzie sukcesywnie, z tym że ostatni autobus po 
malowaniu Zamawiający odbierze od Wykonawcy nie później niż w terminie 
15.05.2021 r. 

3. Materiały i niezbędny sprzęt konieczny do wykonania przedmiotu zamówienia 
zapewnia Wykonawca. 

4. Autobusy należy lakierować zgodnie z kolorystyką taboru obowiązującą u 
Zamawiającego – RAL 1018. 

5. Wszystkie typy autobusów należy lakierować zgodnie z wytycznymi producenta 
lakierów.  

6. Zamawiający wymaga aby do prac lakierniczo malarskich Wykonawca stosował niżej 
wymienione materiały: lakiery, rozcieńczalniki, podkłady, szpachlę, utwardzacz. 

7. Rodzaj stosowanego podkładu – firmy Silco Podkład akrylowy 9900 M9 Surfacer 
Biały 

8. Rodzaj stosowanej szpachli – firmy Silco 



 

9. Rodzaj stosowanego utwardzacza – firmy Silco 3950 HS Hardener, 9230 HS 
Hardener 

10. Rodzaj stosowanego rozcieńczalnika – firmy Silco 7050 Maxx Thinner, 
11. Rodzaj stosowanego lakieru - kolor RAL 1018 - firmy Silco UniMix 90.510,. 
12. Zamawiającemu przysługuje prawo przeprowadzenia kontroli spełnienia przez 

Wykonawcę wymogów określonych w punktach 7 – 11. Na żądanie Zamawiającego, 
Wykonawca ma obowiązek przedłożyć dokumentu zakupu materiałów użytych do 
malowania. 

13. Okres gwarancji: 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru, dla każdego 
autobusu oddzielnie. 

 

Termin wykonania 
 

1. Termin wykonania całości zamówienia - do dnia 15 maja 2021 r. 
2. Do dnia 26 marca 2021 r. Zamawiający wymaga pomalowania: 

 4 szt. autobusów przegubowych, 

 2 szt. autobusów jednoczłonowych 
 

Sposób rozliczenia 
 

1. Zapłata będzie dokonywana na podstawie potwierdzonego przez Zamawiającego 
bezusterkowego protokołu odbioru końcowego dla każdego autobusu po malowaniu 
osobno. 

2. Zapłata zostanie dokonana przelewem, w złotych polskich, na podstawie prawidłowo 
wystawionych przez Wykonawcę Faktur z dopiskiem „Malowanie autobusu nr 
inwentarzowy………..”, w terminie 7 dni od dnia otrzymania Faktury przez 
Zamawiającego. 

 

Ogólne 
 

1. Kryteria oceny ofert: najniższa cena – 100 %. 
2. Zamawiający podpisze umowę z firmą, która przedstawi najkorzystniejszą cenę 

brutto. 
3. Wypełniony „Formularz Ofertowy” prosimy przesłać na Platformę Zakupową Open 

Nexus Sp. z o.o. https://platformazakupowa.pl do dnia 11.02.2021 r. godz.1100. 
4. Osobą upoważnioną  przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami jest: 

 W zakresie dot. przedmiotu zamówienia (merytorycznym): 
-  Kierownik Warsztatu – Wiesław Kochman, 

42-622 Świerklaniec, ul. Parkowa 3, telefon (32) 381 33 45, od poniedziałku do 
piątku, w godzinach: od 8:00 do 14:00 

 W zakresie dot. procedury przetargowej (proceduralnym): 
-  Kierownik Działu Technicznego – Henryk Donocik, 

42-622 Świerklaniec, ul. Parkowa 3, telefon (32) 381 33 41, od poniedziałku do 
piątku, w godzinach: od 8:00 do 14:00 

  
5. Liczba autobusów przewidzianych do pomalowania może ulec zmianie, stosownie do 

potrzeb Zamawiającego, co nie powoduje roszczeń ze strony Wykonawcy. 
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia prowadzonego postepowania 

a Wykonawca ten fakt akceptuje i zobowiązuje się, że nie będzie wnosił żadnych 
roszczeń wobec zamawiającego. 

 
Załączniki: 
- Formularz ofertowy 
- Wzór umowy 
 

......................................................... 
                                                                                                           Podpis 

https://platformazakupowa.pl/


 

 

 

 

................................   ..................................... dnia ....................... 
(pieczęć Oferenta) 

 
 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

Wykonawca: 

1. Zarejestrowana nazwa Firmy:  

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

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

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

2. Zarejestrowany adres Firmy:  

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

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

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

3. NIP: 

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

4. Numer konta bankowego: 

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

5. Numer telefonu: 

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

6. Numer faxu: 

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

7. Adres e-mail: 

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

Oferujemy wykonanie zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania 
ofertowego bez stosowania ustawy PZP, za pomocą platformy zakupowej na: 
„Malowanie 9 autobusów komunikacji miejskiej w kolorystyce PKM Sp. z o.o. w 
Świerklańcu” zgodnie z zapisami umowy oraz podanymi poniżej cenami jednostkowymi: 
 
1. Cena jednostkowa netto za wykonanie malowania autobus przegubowego  (typ 

CN) dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Międzygminna Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością , 42-622 Świerklaniec, ul. Parkowa 3 

 wynosi: 
  

 cyframi [zł]: .................................................................................. 
  

 słownie [zł]: .................................................................................. 
 



 

Cena jednostkowa brutto za wykonanie malowania autobus przegubowego (typ 
CN) dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Międzygminna Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością , 42-622 Świerklaniec, ul. Parkowa 3 
wynosi: 

  
 cyframi [zł]: .......................................................................... 

  
 słownie [zł]: .......................................................................... 
 

2. Cena jednostkowa netto za wykonanie malowania autobus jednoczłonowego 
(typ BN) dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Międzygminna Spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością , 42-622 Świerklaniec, ul. Parkowa 3 

 wynosi: 
  

 cyframi [zł]: .................................................................................. 
  

 słownie [zł]: .................................................................................. 
 

Cena jednostkowa brutto za wykonanie malowania autobus jednoczłonowego 
(typ BN) dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Międzygminna Spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością , 42-622 Świerklaniec, ul. Parkowa 3 
wynosi: 

  
 cyframi [zł]: .......................................................................... 
 słownie [zł]: .......................................................................... 

 
3. Całkowita cena oferty – malowanie 9 autobusów: 

 

 

Cena netto 
[zł] 

Podatek (VAT) 
[zł] 

Cena brutto 
[zł] 

   

 

Razem słownie: 
 

 Cena netto [zł]:   …………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………….… 

 Podatek VAT [zł]:  …………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………….…… 

 Cena brutto [zł]: …………………………..…………………………………………  …. 

……………………………………………………………… ………… 

 
 
 
 
 

 
 
..........................................dnia,................................ 

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

                                                                                           Podpis /y/ 
 



 

Wzór umowy 
 

UMOWA 
 
 
 
Zawarta w Świerklańcu w dniu ........................... roku   
pomiędzy: 
 
Przedsiębiorstwem Komunikacji Miejskiej Międzygminna Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością,  
42-622 Świerklaniec, ul. Parkowa 3  
działającym na podstawie wpisu do rejestru sądowego Sądu Rejonowego w Gliwicach,                
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,  
KRS 0000019110, NIP 45-21-62-922, Kapitał zakładowy: 3 385 900,00 zł. 
 

w imieniu i na rzecz którego działają: 
 

1. Henryk Szudy    - Prezes Zarządu  
2. Stanisław Paks    - Wiceprezes Prezes Zarządu  

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym 
 

oraz: 
............................................................................................. 
............................................................................................. 
.............................................................................................  
 

działającym na podstawie ................................................................................................................,  
.................................................................................................................................................... 
KRS ……………………., NIP ………………………., Kapitał zakładowy: ……………………... 
 

w imieniu i na rzecz którego działają: 
 

1. …………………………….  - ………………………………..  
2. …………………………….  - ………………………………..  

 

zwaną dalej Wykonawcą,  
 
W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w prowadzonym w 
trybie zapytania ofertowego za pomocą platformy zakupowej, zgodnie Regulaminem Udzielania 
Zamówień w Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej Międzygminna Spółka z o.o. w 
Świerklańcu, nie objętym ustawą Prawo Zamówień Publicznych  
 

§ 1 
Przedmiot umowy 

 
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie malowania w kolorystyce PKM Sp. z o.o. w 

Świerklańcu 9 szt. (6 przegubowych typ CN: marki Solaris Urbino 18 – 2 szt., Mercedes 
Conecto G – 4 szt. i 3 jednoczłonowych typ BN: marki Mercedes Conecto – 3 szt.) 
autobusów komunikacji miejskiej. 

2. Zakres prac obejmuje: 
 

10. Zabezpieczenie elementów niepodlegających malowaniu i czyszczeniu, 
11. Czyszczenie wstępne i usunięcie naklejek, itp. 
12. Przeszlifowanie powierzchni, 
13. Odtłuszczenie 
14. Gruntowanie surowych powierzchni, 
15. Szpachlowanie i malowanie miejsc uszkodzeń, 
16. Malowanie podkładem – w zależności od potrzeb 2 lub 3 krotne, 
17. Lakierownie w kolorze RAL 1018 – 3 krotne, 
18. Usuniecie zabezpieczeń powierzchni i czyszczenie pojazdu. 



 

3. Nie dopuszczalne jest pomalowanie innych elementów (nawet cząstkowe), które nie 
wymagają malowania, takich jak uszczelki, lampy lub osłony. 

4. Powierzchnia lakieru musi być błyszcząca na całej powierzchni lakierowanej. 
5. Zamawiający dostarczy autobusy do malowania i odbierze po malowaniu w miejscu 

wskazanym przez Wykonawcę w odległości do 30 km od siedziby Zamawiającego. Powyżej 
30 km, autobusy do malowania dostarcza i odbiera Wykonawca na swój koszt. 

6. Wykonanie usługi odbywa się w siedzibie Wykonawcy. 
7. Wykonawca jest ściśle zobowiązany do zastosowania wskazanej technologii prac oraz 

wykorzystania wyłącznie materiałów (podkład, lakier, szpachla, rozcieńczalnik, utwardzacz) 
firmy SILCO. 
 

§ 2 
Termin wykonania zamówienia 

 
3. Termin wykonania całości zamówienia - do dnia 15 maja 2021 r. 
4. Do dnia 26 marca 2021 r. Zamawiający wymaga pomalowania: 

 4 szt. autobusów przegubowych, 

 2 szt. autobusów jednoczłonowych 

5. Przekazanie pierwszego autobusu do malowania rozpocznie się od dnia podpisania umowy. 
6. Realizacja zamówienia odbywać się będzie sukcesywnie, z tym że ostatni autobus po malowaniu 

Zamawiający odbierze od Wykonawcy nie później niż w terminie 15.05.2021 r. 

 
§ 3 

Cena przedmiotu umowy  i warunki płatności 
 

1. Cena jednostkowa lakierowania jednego autobusu jednoczłonowego (typ BN) łącznie z 
kosztami materiału wynosi: 

 
 netto  ……………… [zł], (słownie...................................................................................) 

  

 brutto ……………… [zł], (słownie..................................................................................) 
 

2. Cena jednostkowa lakierowania jednego autobusu przegubowego (typ CN) łącznie z 
kosztami materiału wynosi: 

 
 netto  ……………… [zł], (słownie...................................................................................) 

  

 brutto ……………… [zł], (słownie..................................................................................) 
 

3. Cena całkowita zamówienia przedmiotu umowy, tj. lakierowania 9 autobusów  wynosi: 
 

 netto  ……………… [zł], (słownie...................................................................................) 
  

 brutto ……………… [zł], (słownie..................................................................................) 
 

4. Każdy autobus będzie przekazywany  i odbierany na podstawie protokołu przekazania oraz 
na każdy z osobna będzie wystawiana faktura. 

5. Zapłata zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr: 
……………………………………………………………………….. w terminie 7 dni od dnia 
otrzymania Faktury przez Zamawiającego. 

 
 
 

§ 4 
Gwarancja 

 
1. Wykonawca oświadcza, że udziela Przedsiębiorstwu Komunikacji Miejskiej Międzygminna 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością gwarancji na okres 24 miesięcy na wykonaną 
usługę, co oznacza, że zobowiązany jest do bezpłatnego usunięcia wszelkich wad, które 
wystąpiły w tym okresie. 



 

2. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia ewentualnych usterek w terminie 2 dni robocze 
od dostarczenia autobusu celem usunięcia usterki. 

3. Wykonawca oświadcza, że składając ofertę i zawierając umowę zapoznał się z warunkami w 
jakich eksploatowane są autobusy komunikacji miejskiej. 

 
§ 5 

Odpowiedzialność za niewykonanie  lub nienależyte wykonanie umowy 
 

1. W przypadku opóźnienia w wykonaniu umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 
umowną w wysokości 100,00 zł za każdy dzień opóźnienia, za każdy niepomalowany 
autobus w obu terminach. 

2. Termin ten liczy się od dnia wyznaczonego jako termin wykonania przedmiotu umowy. 
3. Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 100,00 zł za każdy dzień opóźnienia w 

usuwaniu usterek w okresie gwarancji. 
4. Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe w przypadku opóźnienia w zapłacie. 
 

 § 6 
Ogólne 

 
1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie odpowiednie 

przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu Cywilnego oraz inne ustawy 
szczegółowe dotyczące przedmiotu umowy 

2. Wszelkie sprawy sporne wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie 
rzeczowo właściwy Sąd dla siedziby Zamawiającego. 

3. Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
ZAMAWIAJĄCY                            WYKONAWCA 


