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Tarnów, dnia 11.08.2017r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.)

W związku z realizacją projektu nr POIS.02.04.00-OO-0108/16 pn. „Ochrona siedlisk
i gatunków terenów nieleśnych zależnych od wód” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w
ramach Europejskiego Funduszu Spójności oraz środków pochodzących z budżetu państwa,
Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Krakowie (RDOS)

zaprasza do zlożenia oferty

na dostawę i montaż paneli podłogowych

Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż paneli podłogowych na rzecz Regionalnej
Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Krakowie, Wydział Spraw Terenowych w Tarnowie, Al.
Solidarności 5-9, 33-100 Tarnów.

2. Kod CPV: 4545 1200-5 - Zakładanie paneli
3. Realizacja przedmiotu zamówienia polegać będzie na:

Zdjęciu wykładziny podłogowej przyklejonej do podłogi, zdjęciu listew przypodłogowych,
wyrównaniu powierzchni pod ułożenie paneli, dostawie i montażu paneli podłogowych na
podkładach w pomieszczeniu biurowym o powierzchni ok. 30 m2 przedzielonym ścianką
działową. Pomieszczenie znajduje się na W piętrze budynku. Budynek posiada windę
(szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1).

4. Przed przystąpieniem do realizacji Wykonawca zobowiązany jest do wykonania pomiarów
w pomieszczeniu, w którym realizowane ma być zamówienie.

5. Termin montażu paneli podłogowych będzie uzgadniany na bieżąco
z Zamawiającym, z zastrzeżeniem, iż będzie on wykonywany w dni robocze
w godzinach od 8.00 do 15.00.

6. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć i zamontować przedmiot zamówienia
w siedzibie Zamawiającego własnym transportem i na własny koszt.

7. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania wszystkich prac zgodnie
z obowiązującymi przepisami BHP oraz przez osoby posiadające aktualne przeszkolenie
w zakresie BHP i ppoż oraz odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do wykonywanej pracy,
w szczególności w zakresie badań lekarskich. Wykonawca będzie wykonywał zamówienie
przy wykorzystaniu własnego sprzętu, narzędzi oraz odzieży ochronnej spelniającej
odpowiednie normy i posiadających odpowiednie certyfikaty i atesty.

8. Wykonawca zobowiązany jest to wywozu opakowań oraz uprzątnięcia pomieszczenia po
montażu przedmiotu zamówienia.

9. Zamawiający wymaga od Wykonawcy na całym etapie realizowania zamówienia należytej
staranności, wysokiej jakości świadczonych usiug oraz profesjonalnego podejścia do jego
wykonania.

II. Termin realizacji zamówienia: do dnia 10 września 2017 r.
m. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny

spełniania warunków udzialu w postępowaniu

Nie dotyczy



W. Termin i miejsce składania oferty

Ofertę należy złożyć do dnia 21 sierpnia 2017 r. do godziny 10.00

Ofertę należy przesłać:

- pocztą elektoniczną na adres: ktnga.szado.krakow(rdos.goy.rl lub,
- faksem pod nr 146963243.

V. Kryteria oceny ofert

W ofercie należy podać cenę netto i brutto dla całości zamówienia. Jedynym kryterium oceny oferty
jest cena oferty (cena netto i brutto).

Oferta, której cena będzie najniższa, zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.

VI. Opis przygotowania oferty

Oferta powinna być przygotowana z uwzględnieniem poniższych zasad:

1) ofertę należy sporządzić wjęzyku polskim;
2) każdy wykonawca może przedstawić tylko jedną ofertę;
3) oferta musi być przygotowana napiśmie, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści,

Regionalna Dyrekcja Ochrony $rodowiska w Krakowie dopuszcza możliwość składania
oferty za pomocą faksu lub w formie elektronicznej — w postaci skanów podpisanych
dokumentów;

4) oferta oraz wszystkie jej elementy muszą być podpisane przez osoby uprawnione do
składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy;

5) oferta powinna zostać sporządzana na Formularzu ofertowym stawowiącym załącznik nr 2 do
niniejszego zapytania.

VII. Informacje istotne dla postępowania:
1) ocena oferty i wybór najorzystniejszej nastąpi jedynie spośród tych przesłanych we

wskazanym teminie, o którym mowa w pkt IV oraz za pomocą załączonego (zeskanowanego)
Formularza ofertowego, prawidłowo i w całości (z podaniem wymaganych cen netto i brutto)
wypełnionego;

2) nieuwzględnia się ofert otrzymanych po terminie;
3) okres związania ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert;
4) Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z udzielenia zamówienia, bez wyboru

jakiejkolwiek ze złożonych ofert.

Pytania dotyczące niniejszego zapytania należy kierować na adres e-mail:
kin%a.szado.krakow(rdos.aoy.pl, lub uzyskać pod numerem telefonu 14-696-33-03

ZAŁĄCZNIKI:
Załącznik nr 1 — Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2— Formularz ofertowy
Załącznik nr 3 — Istotne postanowienia umowy
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Załącznik nr 1

Szczególowy opis przedmiotu zamówienia

dostawy i montażu paneli podlogowych w pomieszczeniu biurowym 402 na kondygnacji W

piętra

1. Zakres rzeczowy zamówienia:

W pomieszczeniu biurowym o powierzchni użytkowej ok. 30 m2 przedzielonym ścianką
działową (pomieszczenie A ok.14,0 m2, pomieszczenie B ok. 16,0 m2)

a. Zerwanie wykładziny podłogowej przyklejonej do posadzki z betonu;

b. Zdjęcie listew przypodłogowych;

c. Ewentualne wyrównanie powierzchni podłogi w celu odpowiedniego przygotowania
do późniejszych prac montażowych;

d. Dostawa i montaż podkładów i paneli podłogowych (zgodnych z poniższą
specyfikacja);

e. Wykończenie gotowej podłogi listwami przypodłogowymi w kolorze paneli oraz
listwami progowymi.

Specyfikacja podkładu pod panele przezaczonego do pomieszczeń o średnim natężeniu ruchu,
wyciszający podłogę.

Wysokość: 0,4 cm

Specyfikacja paneli laminowanych

Klasa ścieralności: AC4

Struktura: drewna

Grubość: 7 mm

Fuga: brak

Typ: 2 lamelowy

Kolorystyka: dąb

Tonacja: jasna

2. bme wymogi

Wymogiem Zamawiającego jest, aby wybrany Wykonawca dokonał wizji lokalnej
w miejscu, w którym zamontowane mają być panele podłogowe. Do obowiązków
Wykonawcy należy przygotowanie podłoża pod panele, dowóz podkładów, paneli
podłogowych oraz hstew, wniesienie do wskazanego pomieszczenia oraz montaz wraz z
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wykończeniem we wskazanym miejscu. Przedmiot zamówienia należy wykonać w sposób
minimalizujący utrudnienia w pracy Zamawiającego.

3. Potwierdzenie wykonania i montażu oraz warunki płatności

Potwierdzeniem wykonania i montażu paneli podłogowych będzie spisanie protokołu odbioru,
który jest podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT. Płatność wynagrodzenia
nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 21 dni od daty wpływu do
Zamawiającego.
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