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Zapytanie ofertowe nr 3 
 

 
 
I. ZAMAWIAJĄCY 
 
Leśny Skrzat Sp. z o.o. 
ul. Wojska Polskiego 56H 
56-400 Oleśnica 
NIP: 911-202-09-00, REGON: 367323492 
 
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na sprzedaży, dostarczeniu i montażu 

wykładzin dywanowej PCV z dostawą do siedziby nowo powstałego żłobka Leśny Skrzat 
w Oleśnicy na ul. Okrężna 1, 56-400 Oleśnica w  ramach projektu „Leśny Skrzat ułatwia 
podjęcie pracy”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 nr umowy RPDS. 08.04.02-02-0019/17-01 
współfinansowanego ze środków EFS. Projekt realizowany jest w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego. 
Łączna szacunkowa wartość przedmiotu zamówienia zawiera się pomiędzy 20 tys PLN               
a 50 tys. PLN netto włącznie, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT). 

 
2. Oferta musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia:  

 

 Dostawę podłóg wraz z wylewką do 3mm i montażem 
 

Nazwa J.M ILOŚĆ 

Podłoga PCV deska - kolor brzozowy m² 74,45 

Wykładzina dywanowa – kolor jasno niebieski m² 84,60 

Wykładzina dywanowa – kolor zgniła zieleń m² 56,80 

Wykładzina dywanowa – kolor fioletowy m² 17,20 

Pianomat R-120 1370x10 Niebieski 5mm-wykładzina m² 8,00 

Montaz podłogi – wylewka do 3mm m² 55,00 

Montaż wykładziny dywanowej z pianomatem m² 27,50 

 
 
Specyfikacja wykładzin: 
 
 

 Wykładziny mają posiadać strukturę wykładziny o runie typu welur Saksonski 

 Skład runa: 100% Poliamid  



 
 Gramatura: Gramatura użytkowa – 1000 g/m² 

 Wysokość całkowita: 6,8mm 

 Zacieśnienie: Rozstaw igieł (punkty) – Gęstość 250000p/m² 

 Izolacja hałasu uderzeniowego: δLw 25dB 

 Trudno zapalne: Cfl-s1 – klejone na podłożu betonowym 

 Szerokość w rolce 4+5m 

 Przystosowane do budynków użyteczności publicznej 
 
Kolor: brzozowy 
Kolor: jasno niebieski 
Kolor: fioletowy 
 
Specyfikacja wykładziny PCV 
 

 Wymiary – 1219,2 x 177,8 mm 

 Grubość całkowita – 3,00 mm 

 Grubość warstwy użytkowej – 0,55 mm 

 Klasa ognioodporności – Bn-s1 

 Grupa Ścieralności – Grupa T 

 Właściwość antypoślizgowa – R10 
 
Kolor: brzozowy 
 
3. Zamawiający ma prawo zażądać powyższych dokumentów przed podjęciem ostatecznej 

decyzji o wyborze najlepszej oferty. 
 
 
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
 Termin realizacji zamówienia: do 15.02.2017 r. 
 
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 
Oferta powinna zawierać: 

 datę sporządzenia,  

 adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, 

 oferowaną cenę na poszczególne produkty i cenę całości zamówienia w kwocie netto 
i brutto 

 imię i nazwisko oraz nr telefonu osoby przygotowującej ofertę.  
 
V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 
 

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: 
biuo@leśny-skrzat.pl, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres:  Leśny 
Skrzat ul. Szkolna 5B , 56-400 Oleśnica do dnia 25.01.2018r. 

2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 26.01.2018r., a wyniki i wybór 
najkorzystniejszej oferty zostanie przekazany wszystkim oferentom.  



 
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją 

ofertę. 
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 
6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.lesny-skrzat.pl 

 
VI. OCENA OFERT 
 Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 
 1 - Cena 100% 
  
VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

O wyborze najkorzystniejszej oferty.  Zamawiający zawiadomi oferentów drogą mailową. 
Z wybranym oferentem zostanie podpisana umowa na realizację zamówienia. 

 
VIII. DODATKOWE INFORMACJE 

Dodatkowych informacji udziela Paweł Derkacz pod numerem telefonu 579 079 721 oraz 
adresem email: biuro@leśny-skrzat.pl 

 
 

 


