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ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZADANIE: 

 

„Cyklinowanie podłogi sportowej w Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul Sienkiewicza 3 

w Świeciu o powierzchni 1350 m. kw. z polerowaniem i dwukrotnym lakierowaniem oraz 

odtworzeniem linii boisk do piłki ręcznej, koszykówki i siatkówki z wymalowaniem pola 

głównego do gry w siatkówkę włącznie”.  

 

 

1. Zamawiający: 

 

Vistula-Park Świecie Sp . z o.o.  

ul. Sienkiewicza 3, 86-100 Świecie, NIP: 559 17 17 760, REGON: 092386150 

 

2. Tryb udzielenia zamówienia: Zapytanie o cenę. Zamówienie do kwoty 30.000 Euro 

nie podlegające przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych zgodnie z art. 4 pkt 8 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017, poz. 

1579, 2018).  

 

3. Przedmiot zamówienia:   

 
a) Cyklinowanie podłogi sportowej oraz drobne prace naprawcze  

b) Odtworzenie linii boisk do gry w piłkę ręczną, koszykówkę oraz siatkówkę 

z malowaniem wewnętrznego boiska pełnowymiarowego do siatkówki w kolorze 

jasnoniebieskim – odtworzenie do stanu, jaki jest obecnie  

c) lakierowanie podłogi odpowiednim lakierem, posiadającym odpowiednie atesty do 

podłóg sportowych, w tego typu obiektach, spełniające normy antypoślizgowości, 

niepalności i atesty higieniczno-sanitarne  

d) polerowanie międzywarstwowe  

e) uzupełnianie szczelin  

 

4. Termin wykonania zamówienia:  

Zamówienie należy wykonać w okresie 25.06.2018r. – 15.07.2018r.  
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5. Opis warunków udziału w postępowaniu: 

 

O udzielenie zamówienia, mogą ubiegać się Oferenci, którzy: 

 

a) Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności gospodarczej 

b) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, udokumentowane wykazem co 

najmniej dwóch prac, polegających na cyklinowaniu i lakierowaniu podłogi 

sportowej  w obiektach sportowych, rekreacyjnych lub innych o podobnych 

charakterze obiektach użyteczności publicznej. Wykonane prace należy 

poświadczyć referencjami. 

 

Oferenci ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą dokonać we własnym zakresie, 

pomiarów i oceny powierzchni przewidzianej do renowacji po uprzednim umówieniu terminu 

oględzin z Zamawiającym.   

 

6. Wykaz dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 

 

a) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do 

ewidencji działalności gospodarczej 

b) Wykaz usług renowacji podłóg, polegających na cyklinowaniu i lakierowaniu 

w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert wraz 

z referencjami, potwierdzającymi, że usługi zostały wykonane należycie. 

 

7. Termin składnia ofert: 

 

Ofertę należy złożyć w sekretariacie spółki: Hala Widowiskowo-Sportowa. 

ul. Sienkiewicza 3, 86-100 Świecie do dnia 16.04.2018r. do godziny 12.00 lub 

przesłać miałem w formie elektronicznej na adres: sekretariat@vistulapark.pl albo 

przesłać pocztą na adres: Vistula-Park Świecie Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 3, 86-100 

Świecie.  

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
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8. Sposób przygotowania oferty: 

Ofertę należy przygotować, opisując szczegółowo zakres oferowanych prac 

i proponowany termin realizacji zadania. Do oferty należy dołączyć wykaz usług oraz 

dokumenty, potwierdzające z jakich materiałów będzie wykonywana usługa, 

w szczególności dotyczące lakieru i jego właściwości antypoślizgowych, stopnia 

niepalności i atestów do użytkowania w obiektach sportowych. 

 

9. Kryteria oceny oferty: 

a) Jedynym kryterium oceny oferty jest cena 

b) Oferta powinna określać cenę netto i brutto (z wyodrębnieniem należytego 

podatku VAT – jeżeli występuje). 

c) Cena powinna obejmować wszystkie składniki związane z wykonaniem 

zamówienia i być podana w PLN cyfrowo i słownie. 

d) Należy podać okres związania z ofertą. 

 

10. Osoba do kontaktu 

 

Tomasz Keller – Prezes Zarządu Vistula-Park Świecie Sp. z o.o.  

email: sekretariat@vistulapark.pl, tel. 052 33 32 942 

ul. Sienkiewicza 3, 86-100 Świecie 

  

 


