
 

Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno - Gospodarczych w Białogardzie 

78-200 Białogard, ul. Królowej Jadwigi 28 

 

Zapytanie ofertowe  

na dostawę i wymianę wykładzin dywanowych 

 

 

Przedmiot zamówienia jest usługa polegająca na dostawie i wymianie wykładzin dywanowych na płytkę 

dywanową o łącznej powierzchni użytkowej ok. 291,00 m 2 oraz wykonaniu listwy z wklejonym cokołem                   

5 cm  w: 

1. Korytarzu oraz pomieszczeniu biurowym o łącznej powierzchni 251,80 m 2 - wykładzina w odcieniach 

szarości 

2. Pomieszczeniu -Sali coworking o powierzchni 38,80 m 2 w kolorystyce granat, czerwień, jasna    

      szarość.  

zgodnie z załączonymi rzutem. 

Minimalne wymagania dotyczące wykładziny: 

• płytka dywanowa do stosowania w pomieszczeniach użyteczności publicznej o średnim natężeniu ruchu; 

• klasa użytkowa >= 33; 

• rodzaj wykładziny – płytka 50x50 cm; 

• gramatura runa  580-600 g/m 2 ; 

• struktura pętelka; 

• gęstość tkania >= 190 000/m 2 ; 

• antystatyczna; 

• odporna na oddziaływanie krzeseł na kółkach; 

• rodzaj włókna – poliamid 100%;, budowa włókna klasa 6/BCF 

• podłoże bitumiczne 

• palność – Bfl-s1 lub Cfl-s1 

• posiadająca atesty/certyfikaty ppoż. i higieniczne europejskie lub PN dopuszczające do stosowania 

            na terenie RP 

 

Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą wzorcowych próbek kolorystyki i struktury  

materiałów kostki  dywanowej, odpowiadających wymaganiom określonym w zapytaniu ofertowym. 

 

 

1.Zakres prac do wykonania: 

• zerwanie starych wykładzin dywanowych (położonych z rolki)  i listew 

• dokonanie drobnych napraw podłoża pod wykładziny, oczyszczenie i zagruntowanie podłoża; 

• montaż płytek dywanowych  na podłodze; 

• wykonanie listwy z wklejonym cokołem 5 cm  

• estetyczne wykończenie łączeń; 



 

• zabezpieczenie pomieszczeń, w których prowadzone będą prace przed zabrudzeniem; 

• usunięcie wszelkich nieprawidłowości po wykonanych pracach. 

 

Zaleca się, żeby Oferent przed złożeniem oferty zapoznał się̨ z miejscem wykonywania robót.  

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferta musi obejmować całość zamówienia.  

Termin i miejsce realizacji: 

1. Prace zostaną̨ zrealizowane w całości do dnia 15 lipca  2021 roku.  

2. Miejsce realizacji: budynek biurowy w Białogardzie przy ul. Kołobrzeskiej 58 (Inkubator 

Technologiczny).  

Warunki realizacji: 

1. Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia.  

2. Wszystkie materiały wykorzystane podczas prac muszą posiadać odpowiednie atesty. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania wszystkich działań związanych z realizacją niniejszego 

zamówienia zgodnie z przepisami BHP.  

4. Wszystkie prace winny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę i umiejętności                            

w danym zakresie.  

5. Zamawiający może zamknąć postepowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku, gdy żadna ze 

złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie 

także prawo anulowania zapytania ofertowego bez podania przyczyny.  

6. Płatność za wykonane zadanie nastąpi przelewem na konto podane na fakturze w ciągu 14 dni od dnia 

zakończenia prac, po złożeniu kosztorysu powykonawczego i odbioru prac przez Zleceniodawcę̨ protokołem 

odbioru.  

Miejsce i termin składania ofert:  

1.Ofertę̨ należy dostarczyć do Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych, ul. Kołobrzeska 58, pokój 

103, I piętro osobiście, pocztą na adres: Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych                                      

ul. Kołobrzeska 58, 78-200 Białogard z dopiskiem „Oferta – dostawa i wymiana wykładzin dywanowych”. 

lub mailem na adres a.kawecka@sisg.pl, w tytule maila wpisując „Oferta – dostawa i wymiana wykładzin 

dywanowych”.  

2. Ofertę należy złożyć do dnia 17.05.2021 r. do godz. 14:00.  

3. Rozstrzygniecie ofert nastąpi w dniu 17.05.2021 r. o godz. 15:00. 

O wyborze najkorzystniejszej oferty wybrany oferent zostanie poinformowany drogą mailową lub 

telefoniczną.  

Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami w dni powszednie w godzinach od 7
30 do 1530 jest Angelika 

Kawęcka – specjalista ds. kadrowo - finansowych, tel. 795 104 425. 



 

 

Kryteria wyboru oferty:  

1. Kryterium oceny ofert: 100% cena. Do porównania ofert uwzględniona zostanie cena brutto.  

 

Opis sposobu przygotowania oferty:  

1. W ofercie należy podać cenę netto i cenę brutto za 1 m2 oraz 1 mb (wykonanie cokołu) oraz wartość podatku 

VAT.  

 

 

Załączniki: 

1. Rzut - wykaz pomieszczeń 

2. Wizualizacja pomieszczenia – Sala coworking 

 

 

Tomasz Wegner 

Prezes Zarządu  


