
Zapytanieofeńowena,,Zakup,dostawęimontażwykładzinypodłogowej

w szkole podstawowej nr 25 im prymasa Tysiąclecia w Rzeszowie"

Zna k sp rawy : SP25.żż0.1L.2O19

Rzeszów, dnia 25 czerwca 2019 r.

zaproszenie do złożenia ofęrtv

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 25 im. Prymasa Tysiąclecia w Rzeszowie, na podstawie art, 4 pkt 8

ustawy z dnia 29 stycznia żoo4r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z2oL7r., poz.1579 ze zm,\

zaprasza do złożenia oferty cenowej na ,,Zakup, dostawę i montaż wykładziny podłogowej w Szkole

Podstawowej nr 25 im. Prymasa Tysiąclecia w Rzeszowie",

Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów, reprezentowana przez mgr BoŻenę Ziębę -
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 25 im. Prymasa Tysiąclecia, ul. Starzyńskiego 17, 35-508 Rzeszów;

tel. 17 7483560

Opis przedmiotu zamówienia:

przedmiot zamówienia obejmuje zakup, dostawę i montaż wykładziny podłogowej

w Szkole Podstawowe j nr 25 w Rzeszowie - 7 sal lekcyjnych i świetlica,

Wymagania doĘczące zamówienia:

1. Wykładzina ma spełniać następujące parametry techniczne:

- elastyczna wykładzina - heterogeniczna,

- grubość całkowita - nie mniej niż 2mm

- grubość warstwy ścieralnej -0,7 - 0,8mm

- klasyfikacja - obiektowa - Klasa 34

- klasyfikacja - przemysłowa - Klasa 43

- ciężar całkowity - min. 2800 glmż

- Klasa palnościwg. EN13501- Bfl-s1

- grupa ścieralnościwg. EN 660,2-

- antypoślizgowość wg. EN13893 DS>=0,30

- minimalny ol<res gwarancji - 36 miesięcy
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2. wykonawca dostarczy zamawiającemu gwarancję producenta i wykonawcy oraz wszystkie

a ktua lne atesty dotyczące za ku pio nej wykładziny,

3. kolorystyka wykładziny zostanie ustalona z wybranym wykonawcą zamówienia przed

podpisaniem umowy.

Zamówienie ma na celu wykonanie następujących robót na łącznej powierzchni 45Omż (powierzchnia

wykładziny 487,Smżuwzględniając tzw. wywinięcie wykładziny o 10cm na ścianę):

1, Rozebranie posadzek/wykładzin z tworzyw sztucznych,

2. Naprawa pęknięć posadzki cementowej,

3.Przygotowaniepodłoża.oczyszczeniepodłoża.Wykonaniewylewki.

4. ułożenie wykładziny z tworzywa sztucznego bez warstwy izolacyjnej.

5. Wywiezienie gruzu i starych posadzek/wykładzin ,

Termin realizacji zamówienia: 07.08,2019r,

Terminskładaniaofertupływawdniu9lipca2019r.ogodz.10'00

otwarcie ofert nastąpi w dniu 9 lipca żOL9 r. o godz. 10.30 w Szkole Podstawowej

Nr 25 w Rzeszowie (pokój nauczycielski),

Ofertę należy złożyćlub przesłać w formie pisemnej, czytelną, podpisaną przez osobę uprawnioną w

zamkniętej kopercie na adres:

Szkoła Podstawowa nr 25 im. Prymasa Tysiąclecia, ul. Starzyńskiego L7,35_508 Rzeszów z dopiskiem:

,,Zakup, dostawa i montaż wykładziny podłogowej

w Szkole Podstawowej nr 25 im. Prymasa Tysiąclecia w Rzeszowie"

Oferent może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmieniać,

Zamawiającydokonaocenyważnychofertnapodstawienastępującychkryteriów:

Najniższa cena : waga kryterium 100 %

Dokumenty jakie należy dołączyć do oferty:

- aktualny odpis właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności

gospodarczej poświadczonego za zgodność z oryginałem,

- wypełniony formularz oferty - załącznik nr 1,

Płatność za wykonanie usługi nastąpijednorazowo po zakończeniu usługi i odbiorze przez

zamawiającego, przelewem w terminie 14 dni od daty dostarczenia zamawiającemu

prawidłowo wystawionej faktury VAT, 
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