
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

Wójt Gminy Złotów 

wszczyna postępowanie w trybie zapytania ofertowego na:  

„Montaż posadzki PCV w pomieszczeniach Sali Wiejskiej w Kleszczynie.” 

i zaprasza do złożenia oferty 

Do prowadzonego postępowania  nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 

poz. 759, ze zmianami) - art.4 pkt. 8 ustawy. 

1.Przedmiot zamówienia  obejmuje: 

- -przygotowanie powierzchni istniejącej posadzki (podłoga z desek drewnianych na legarach) 

do potrzeb montażu posadzki PCV typu „tarkett” poprzez montaż płyt OSB z 

podszpachlowaniem połączeń płyt* 

-montaż posadzki typu „tarkett” (zgrzewana na łączeniach z wyłogami cokołów na ściany 

wysokości 10 cm)- z zastosowaniem systemowych klejów i szpachlówek –powierzchnia pozioma 

posadzki około 80 m2 

Uwaga: 

*Zamawiający dopuszcza montaż wykładziny na elastyczne szpachlówki bez zastosowania płyt 

usztywniających OSB, pod warunkiem, że jest to systemowe rozwiązanie. 

**Oferent jest zobowiązany przedstawić z ofertą rozwiązanie wykonania posadzki ze 

wskazaniem systemu, oraz rodzajem zastosowanej wykładziny. 

Przed złożeniem oferty wykonawca winien przeprowadzić wizję lokalną w 

celu  oceny,  na  własną  odpowiedzialność,  wszelkich  czynników 

wpływających na przygotowanie oferty i określenie ceny ryczałtowej za 

wykonanie przedmiotu zamówienia. 

2.Termin realizacji zamówienia: do 31.03.2014 r. 

3.O zamówienie mogą się ubiegać wykonawcy, którzy złożą pisemną ofertę 

zawierającą cenę ryczałtową brutto, oferowaną za wykonanie przedmiotu 

zamówienia. 

4.Cena oferty ma charakter ryczałtu i powinna obejmować wszystkie  

koszty towarzyszące realizacji zamówienia. 

5.Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 

- cena - 100% 

6.Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Złotowie w terminie  do 

20.02.2014 r. do godz. 11
oo

 w pokoju nr l (sekretariat). 



 

         Złotów,  
          miejscowość, data 

 

 

 

………………………………..       
pieczątka firmowa 

 

 

        Wójt 

        Gminy Złotów 

        Ul. Leśna 7 

        77-400 Złotów 

 

 

     OFERTA 

 

Nawiązując do zamówienia:  

„Montaż posadzki PCV w pomieszczeniach Sali Wiejskiej w Kleszczynie.” 

 

……………………………………………………………………………………………… 

             /nazwa i adres wykonawcy/ 

……………………………………………………………………………………………… 

 

przedstawia niniejszą ofertę: 

 

cena ryczałtowa netto……………………………………….zł. 

słownie…………………………………… ………………….zł. 

 

cena ryczałtowa brutto………………………………………zł. 

Słownie…………………………………………………………………………………….zł. 

 

1.Oświadczamy, że cena ofert zawiera wszystkie koszty robót niezbędnych do realizacji 

zamówienia. 

2.W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w 

miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego 

3. Wskazanie zastosowanego systemu montażowego oraz proponowanej wykładziny* i ** 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

      ……………………………………………….
       Podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania  

Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu  

 

 

 


