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Świecie 13.02.2023 r.  

 

 

Zamawiający:  

Vistula-Park Świecie Sp. z. o.o. 

ul. Sienkiewicza 3 

86-100 Świecie                                                                                                             

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ 

 

 

Szanowni Państwo! 

 

Zarząd Vistula-Park Świecie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na zadanie pn: 

 

„Dostawa płyt wykładzinowych, ochronnych na drewnianą podłogę sportową o łącznej 

powierzchni 1350 m.kw. do obiektu Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Sienkiewicza 3 w 

Świeciu”. 

 

Specyfikacja zamawianego produktu:  

  
1. Przeznaczenie produktu – pełne, profesjonalne zabezpieczenie podłóg sportowych podczas 

ich wykorzystania do celów innych niż sportowe 

 

2. Podstawowe charakterystyka techniczna produktu: płyta dywanowa igłowana na spodzie 

syntetycznym. Warstwa spodnia – jasna, niebrudząca i niewchodząca w chemiczną reakcję z 

lakierem podłogi warstwa polyolefinu. Warstwa wierzchnia płyty – włókno 100% 

polipropylen. 

 

 

3. Podstawowe parametry techniczne pojedynczej płyty: 

a. Wymiar – 100 cm x 200 cm 

b. Grubość – min. 5,5 mm 

c. Waga 1 m2 płyty – 3 100 g/m2 +/- 10% 

d. Instalacja – układanie luzem, kierunkowe i bezkierunkowe – bez konieczności sklejania na 

łączeniach  

e. Klasyfikacja użytkowa wg normy EN 1470 – nr 32 (ruch ogólny) 

f. Odporność na toczenie / wgniecenia kółek krzesełkowych wg normy EN 1470 – 

użytkowanie intensywne  

g. Klasa reakcji na ogień i wydzielania dymu – min. CflS1 

h. Emisja formaldehydu – E1 
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i. Kolor – szary lub jasnobrązowy  

j. Zawartość pentachlorofenolu – brak zawartości 

 

4. Dokumenty wymagane od Wykonawcy  

a. Deklaracja właściwości (Declaration of Performance) wystawiona przez producenta 

wyrobu 

b. Raport z badań (testów) ogniowych – poziom min. CflS1 

c. Karta techniczna wyrobu (płyty ochronnej)  

d. Gwarancja standard: co najmniej 36 miesięcy 

e. Oświadczenie, że zastosowane płyty w skuteczny sposób zabezpieczą ochranianą 

podłogę sportową podczas jej użytkowania w innym celu niż sportowy w okresie trwania 

gwarancji i rękojmi udzielonej na zabezpieczaną podłogę.  

f. Karta gwarancyjna wraz z instrukcją czyszczenia.  

 

Uwaga: Zamawiający wymaga, aby pojedyncza płyta ochronna miała wymiar dokładnie 1x2m. W 

związku z koniecznością zabezpieczenia powierzchni 1350 m.kw. zamówienie powinno składać się 

dokładnie z 675 sztuk płyt o podanej wyżej specyfikacji technicznej.  

 

 

Warunki wymagane od Wykonawców: 

 

• termin realizacji zamówienia: najpóźniej do 27.03.2023 r.    

• Wykonawca złoży oświadczenie, że dostarczy oferowane materiały transportem na 

koszt własny, 

• Pod formularzem ofertowym Wykonawca złoży oświadczenie, że: 

- posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny do realizacji 

zamówienia 

- znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia 

-          dostarczony przez niego produkt zapewnia należytą ochronę drewnianej podłogi 

sportowej i nie powoduje zarysowań i innych zniekształceń bezpośrednio na warstwie panelu  

 

• Zamawiający zaznacza, że postępowanie będzie prowadzone w formie elektronicznej, 

• Uprawnioną osobą do kontaktów z Wykonawcami jest: 

- Tomasz Keller – tel. 695 620 094 – email: sekretariat@vistulapark.pl 

• Wykonawca wypełni „FORMULARZ OFERTOWY” – załącznik nr 1, 

• Wykonawca załączy do oferty kserokopię rejestru lub odpisu z ewidencji działalności 

gospodarczej, 

• Załącznik nr 2 stanowi projekt umowy. Zamawiający przyjmuje, że postanowienia 

projektu umowy nie zakwestionowane w ofercie zostaną uznane przez Wykonawcę za 

wiążące w chwili podpisania umowy. 

• wymagany termin płatności nie mniej niż 30 dni, 
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• Wykonawca złoży oświadczenie, że znane są mu wymagania wynikające z zapytania 

ofertowego i w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się do ich przestrzegania, termin 

związania z ofertą - 30 dni. 

 

Ofertę należy złożyć na maila sekretariat@vistulapark.pl do dnia 21.02.2023 r. do godziny 

9.00 

 

z dopiskiem: 

 

„Oferta na dostawę płyt ochronnych, nie otwierać przed 21.02.2023 r. do godziny 9.30”.  

 

Kryterium wyboru: 100% cena – wygrywa oferta z ceną najniższą 
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