
 

  

 
 

Choszczno, 04.01.2018 r. 

POWIAT CHOSZCZEŃSKI / 

Zespół Szkół Nr 2 w Choszcznie im. Noblistów Polskich 

ul. Polna 5  

73-200 Choszczno 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

W związku z art. 4 pkt. 8 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  

z 2015 r. poz. 2164, ze zm.)  zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na poniżej opisany 

przedmiot zamówienia: 

1. ZAMAWIAJĄCY: 

POWIAT CHOSZCZEŃSKI/ 

Zespół Szkół Nr 2 w Choszcznie im. Noblistów Polskich 

ul. Polna 5  

73-200 Choszczno 

 

2. MIEJSCE PUBLIKACJI OGŁOSZENIA: 
 

1. Siedziba Zamawiającego 

2. Strona internetowa Zamawiającego: www.zs2choszczno.pl,  

 

3. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA : 

Postępowania prowadzone jest w formie zapytania ofertowego: Dostarczenie i montaż wykładziny 

PCV, w ramach projektu pt. „Wiedza kluczem do sukcesu” współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.5. Upowszechnienie edukacji przedszkolnej 

oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w 

kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Kontraktów Samorządowych. 

 

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 

Do dnia 25 stycznia 2018 r.  

 

5. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

Przedmiotem zamówienia jest położenie wykładziny PCV w jednej sali lekcyjnej (klasopracownia 218) 

o łącznej powierzchni 70 m2   w budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Choszcznie, ul. Polna 5. 

Wykładziny PCV w trzech klasopracowniach powinny cechować: 

a) odporność i długotrwałe użytkowanie (wysoka odporność na ścieranie, klasyfikacja użytkowa min. 

34), 

b) bezpieczeństwo (antypoślizgowość min. klasy R9, właściwa klasa trudnopalności – musi posiadać 

certyfikat CE), 



 

  

 
 
c) łatwe utrzymanie czystości (zabezpieczenie powierzchni przed zabrudzeniem, zarysowaniami oraz 

środkami chemicznymi), 

d) estetyka, 

e) certyfikat/atest techniczny dopuszczający do użytkowania w szkołach. 

 

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do: 

a) usunięcia starej wykładziny wraz z utylizacją, 

b) czyszczenie i gruntowanie podłoża, 

c) wykonanie wylewki poziomującej 4 mm, 

d) montaż wykładzin na powierzchni płaskiej (klejenie i spawanie łączeń wykładzin sznurem 

w kolorze wykładziny lub podobnym) 

e) wykonanie cokołu z wykładziny PCV w postaci wywinięcia na ścianę na wysokość 10 cm, 

f) zapewnienie sprzętu niezbędnego do należytej realizacji przedmiotu zamówienia spełniającego 

wymogi prawne w zakresie BHP i ppoż, 

g) ponoszenia wszelkich kosztów niezbędnych w celu prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, 

nie przewidzianych w umowie. 

 

 
6. KRYTERIA OCENY OFERT 

Cena  - 100% 

 

7. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

Oferta winna być sporządzona na piśmie, w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność 

jej treści.  

 

8. FORMA, MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT: 

Ofertę prosimy przesłać  mail: sektetariatch @ vp.pl 

Ofertę należy przesłać do dnia 08 stycznia 2018 r. do godz. 12.00 

 

9. OSOBY DO KONTAKTÓW: 

Osoba upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami jest Pani Bożena Sybidło 

tel. 507 810 567 

e-mail szkoły: sekretariatch@vp.pl, telefon szkoły: 95 765 2539 
 

 

mailto:sekretariatch@vp.pl

