
 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 
 
 

I ZLECENIODAWCA 
 

Świdnicki Ośrodek Kultury 
58-100 Świdnica Rynek 43 
NIP 884-00-29-872 
 
 

II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest „Wykonanie usługi renowacji podłogi drewnianej z desek              
w powierzchni 107 m2 w pomieszczeniu biurowym na II piętrze w obiekcie Świdnickiego 
Ośrodka Kultury Rynek 43”. 

2. Zakres prac w ramach wykonania usługi obejmuje: 
a) przygotowanie sali do prac renowacyjnych poprzez odpowiednie zabezpieczenie 

nieusuwalnych elementów wyposażenia  
b) cyklinowanie podłogi oraz prace naprawcze tej podłogi, 
c) gruntowanie podłogi po cyklinowaniu, 
d) dwukrotne malowanie podłogi lakierem antypoślizgowym o podwyższonej twardości i 

odporności na ścieranie, przeznaczonym do podłóg drewnianych o dużej intensyfikacji 
użytkowania posiadającym atesty ppoż. Oraz  atesty dopuszczające do stosowania w 
pomieszczeniach zamkniętych, w których przebywają ludzie. 

3. Prace cykliniarskie muszą być prowadzone w taki sposób, aby kurz i pył nie wydostawały się  
z pomieszczenia remontowanego, tzn. drzwi muszą być szczelnie zaklejone taśmą, 
korytarze zabezpieczone folią odcinającą obszar remontu, wszelkie szpary zaklejone taśmą. 

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych. 
5. Wykonawca udzieli 24 miesięcznej gwarancji na wykonane prace. 

 
 

III TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
 

Termin realizacji zamówienia: od dnia 7 – 12 lipca 2016 r.  
 

IV OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy: 
a) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności gospodarczej; 
Spełnienie w/w warunku oceniane będzie na podstawie załączonego aktualnego odpisu                 
z właściwego rejestru, albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej. 
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie; 
Spełnienie w/w warunku oceniane będzie na podstawie dołączonego wykazu wykonanych 
usług renowacji podłóg drewnianych, polegających na cyklinowaniu i lakierowaniu w 
okresie 1 roku kalendarzowego wg załączonego wzoru. 

2. Oferenci ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą dokonać we własnym zakresie, 
pomiarów i oceny powierzchni przewidzianej do renowacji. 

3. Z ubiegania się o zamówienie wyklucza się wykonawców, którzy: 
a) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik  

prowadzonego postępowania, 



b) nie złożyli dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków, albo którzy złożyli 
wymagane przez zamawiającego dokumenty zawierające błędy. 

4. Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli: 
a) treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego, 
b) wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na 

poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny, 
c) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.  

5. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą 
6. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o 

dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku 
granicznego – spełnia/nie spełnia. 

 

VI WYKAZ DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA 
SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej. 

2. Wykaz usług renowacji podłóg drewnianych, polegających na cyklinowaniu i lakierowaniu 
w okresie ostatniego roku przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. 

 

VII TERMIN SKŁADANIA OFERT 
 

1. Ofertę należy złożyć osobiście lub do dnia 27.05.2016 r.  mailem w formie elektronicznej na 
adres: a.baranowska@sok.com.pl 

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
3. Oferent może, przed terminem do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 

 

VIII   KRYTERIA OCENY OFERTY 
 

1. Jedynym  kryterium oceny oferty jest cena. 
2. Oferta powinna określać cenę netto i brutto (z wyodrębnieniem należnego podatku VAT – 

jeżeli występuje) za wykonanie usługi polegającej na renowacji 1 m2 powierzchni objętej 
przedmiotem zamówienia. 

3. Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane                         
z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego i musi być 
podana w PLN cyfrowo i słownie. 

4. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą). 
5. W przypadku, gdy cena najniższej oferty przewyższa kwotę, jaką Zamawiający może 

przeznaczyć na realizację zamówienia dopuszcza się przeprowadzenie negocjacji i złożenie 
ofert dodatkowych. Negocjacje prowadzi się z Wykonawcami, którzy złożyli ważne oferty. Z 
przeprowadzonych negocjacji sporządza się protokół o przeprowadzonych negocjacjach. 
Wykonawcy mogą złożyć oferty dodatkowe. 

6. Cena może podlegać negocjacji przed zawarciem umowy. 
 

IX INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
 

1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkie 
podmioty, które, przesłały oferty w ustalonym terminie. 

2. Jeżeli firma, której oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający 
może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert. Wybór najkorzystniejszej 
oferty nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia procedury zapytania ofertowego bez 
podania przyczyny. 

 

mailto:a.baranowska@sok.com.pl


X  OSOBY DO KONTAKTÓW 
 

Aleksandra Baranowska – kierownik działu administracji 
Świdnicki Ośrodek Kultury Rynek 43 58-100 Świdnica  
a.baranowska@sok.com.pl 
tel. 74 851-56-52, 881-512-000 
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Załącznik do zapytania ofertowego 
 
 

 
WYKAZ WYKONANYCH USŁUG RENOWACJI PODŁÓG DREWNIANYCH, POLEGAJĄCYCH NA 

CYKLINOWANIU I LAKIEROWANIU W OKRESIE 1 ROKU. 
 

Lp. Miejsce wykonania Okres realizacji Zakres prac 
Ilość 
zrealizowanych 
m2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 



 
 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
 

ROBOTY W ZAKRESIE PODŁÓG DREWNIANYCH 
 

Kod   45432114-6 
 
 
 
1. WSTĘP. 
Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące realizacji robót 
związanych z renowacją podłóg drewnianych 
 
Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z renowację podłogi drewnianej z desek.  
Zakres robót: 
- przygotowanie powierzchni podłogi do cyklinowania, podobijanie gwoździ 
– szlifowanie zgrubne 
– szpachlowanie 
– szlifowanie oraz polerowanie 
– impregnacja desek 
– lakierowanie  
 
2. MATERIAŁY 
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodne z wymaganiami Specyfikacji, 
odpowiednimi atestami i certyfikatami. 
Materiały: 
środek impregnacyjny 
szpachla do podłóg drewnianych – wypełniacz do szczelin 
lakier do podłóg drewnianych, podkładowy i nawierzchniowy 
Materiały należy dostarczyć wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi i protokółami 
odbioru technicznego. 
 
3. SPRZĘT 
Do wykonania prac, proponuje się użyć następującego sprzętu: 

 szlifierki do dużych powierzchni, z odprowadzaniem pyłu do zbiornika 

 szlifierkę kątową do szlifowania brzegów pomieszczeń, narożników i miejsc 
trudnodostępnych 

 szlifierko- polerkę 

 drobne narzędzia: szpachlę ze stali nierdzewnej, wałek, szczotkę lakierniczą, pędzle itp 
Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i 
warunków wykonywanych robót.  
 
 
4. WYKONANIE ROBÓT 



Wykonawca przedstawi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w 
jakich będą wykonywane roboty związane z renowacja podłóg. 
Przed cyklinowaniem podłogi należy dobić wystające gwoździe, zdemontować listwy przyścienne 
Po przygotowaniu podłoża należy przystąpić do cyklinowania. Na tak przygotowaną podłogę 
nałożyć lakier podkładowy. Po malowaniu zmatowić powierzchnię szlifierką i nałożyć warstwę 
lakieru nawierzchniowego - lakier chemoutwardzalny do podłóg narażonych na duże obciążenie. 
Po 8 godz. dokonać montażu listew przypodłogowych i wykonać lakierowanie końcowe lakierem 
nawierzchniowym. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami zawartymi w 
SST, przedmiarze robót, SIWZ oraz poleceniami Inwestora.  
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wykonywaniu robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inwestor, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
 
5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Użyte materiały do renowacji podłogi muszą być zgodne z dokumentacją przetargową. 
Badania zgodności z dokumentacja przetargową. 

 sprawdzenie, czy zostały przedłożone wszystkie dokumenty 

 sprawdzenie dokumentów pod względem merytorycznym i formalnym 

 sprawdzenie, czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót zostały uzgodnione z 
Inwestorem  

Sprawdzenie metod wykonania robót – wykonuje się przez oględziny zewnętrzne i 
porównanie z dokumentacją, oraz sprawdzenie użytkowanego sprzętu. 
Badanie prawidłowości wykonania podłoża – przeprowadza się przez oględziny 
zewnętrzne dla stwierdzenia, czy podłoże odpowiada wymaganiom.  
Badanie materiałów i elementów o należy wykonać bezpośrednio na budowie przez 
oględziny zewnętrzne, porównując rodzaj materiałów z wymogami Inwestora. 
 
6. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiaru jest m2 (metr kwadratowy). 
 
7. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami Inwestora, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 
 
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płatność należy przyjmować zgodnie z ofertą i oceną jakości robót. 
Cena robót obejmuje : 
- przygotowanie stanowiska roboczego 
- dostarczenie materiałów i sprzętu 
- obsługę sprzętu 
- szlifowanie 
- malowanie 
- oczyszczenie miejsca pracy 
- likwidacje stanowiska pracy 
 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Certyfikaty, aprobaty i atesty dopuszczające do stosowania materiały stosowane na budowie. 
 
 



 


