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Toruń, 20.05.2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapraszamy do złożenie o fe rt na: cyklinowanie i lakierowanie parkietu sali gimnastycznej

1. Zamawiający: Szkoła Podstawowa Nr 2 w  Toruniu 

ul. Targowa 17, 87-100 Toruń

2. Tryb udzielenia zamówienia:

Zamówienie jest realizowane w  form ie zapytania ofertowego z pominięciem ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych(DZ. U. Z 2017 poz. 1579 z późn. zm.), 

zgodnie z art. 4 pkt 8 niniejszej ustawy, których wartość nie przekracza wyrażonej w  złotych 

równowartości 30 000 euro.

3. Przedmiot zamówienia obejmuje: renowację parkietu(deszczułka dębowa o grubości 19 mm 

mocowana na klej) sali gimnastycznej o powierzchni 623 m2

4. Technologia renowacji:

- wymiana fragm entów uszkodzonej nawierzchni.

- demontaż i ponowny montaż wyposażenia.

- szlifowanie mechaniczne powierzchni podłogi.

- naprawa i odnowienie listew.

- wykonanie warstwy podkładowej- szybkoschnącym lakierem podkładowym

- wytyczenie i pomalowanie linii boisk do siatkówki, piłki ręcznej i koszykówki

- trzykrotne lakierowanie podłogi lakierem.

4. Parametry lakieru: lakier musi spełniać wymogi malowania

wewnętrznego oraz zastosowania w  halach gimnastycznych i obiektach sportowych.

Pokryta nim podłoga musi spełniać wymogi normy PN -  EN 14904 w zakresie podatności 

na poślizg, odporności na ścieranie i odbicia zwierciadlanego, oraz wymogi FIBA 

(M iędzynarodowej Federacji Koszykówki).

Nie może wydzielać składników toksycznych, zgodnie z Dyrektywą Rady Unii 

Europejskiej 1999/13/EC z dnia 11.03.1999 r.
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5. Termin realizacji zamówienia:

- rozpoczęcie robót -  01.07.2019 r.

- zakończenie robót -  31.07.2019 r.

6. Okres gwarancji: 36 miesięcy.

7. Miejsce złożenia oferty: o ferty  należy złożyć do dnia 10.06.2019 r. do

godz. 10.00 w Szkole Podstawowej Nr 2 w  Toruniu ul. Targowa 17 w  sekretariacie.

8. Do oferty  należy dołączyć:

- wypełniony formularz ofertowy.

- wykaz zrealizowanych w  ciągu ostatnich 3 lat zamówień na renowację parkietu hal 

sportowych o powierzchni co najmniej 600 m2 polegających na cyklinowaniu i lakierowaniu 

( m inimum 2) wraz z dokumentam i potwierdzającymi ich realizację.

9. Termin otwarcia ofert: 10.06.2019 r. godz. 11.00 .

10. Kryterium oceny ofert:

- najniższa cena

Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji z wybranym Wykonawcom, w przypadku 

gdy oferowana cena przewyższa kwotę przewidzianą przez Zamawiającego.

Oferty z rażąco niską ceną nie będą uwzględniane.

11. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

Bogdan Bednarek tel. 56 6570425

Podpis i p ieczątka p racow n ika  realizu jącego zam ó w ien ie
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Kosztorys nakładczy

Obiekt
Lokalizacja

Inwestor

Cyklinowanie parkietu w sali gimnastycznej
ul. Targowa 15/17
87-100 Toruń
Szkoła Podstawowa nr 2



Rodos 7.0.15 [9771]
Przedmiar

Strona 2/3

Cyklinowanie parkietu w sali gimnastycznej

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość
1. Cyklinowanie i lakierowanie posadzki

1.1. Sala

Do wymiany przyjęto 5% całej powierzchni posadzek

1 KNR 4-01 Uzupełnienie posadzki o powierzchni do 5m2 w jednym miejscu z deszczułek dębowych o grubości do 19mm mocowanych 
0814/01 naklej 
analogia m2 31

2 KNR-W 
4-01 0816/03

Mechaniczne szlifowanie posadzki z deszczułek o powierzchni ponad 8m2 

35,8*17,4

razem

m2 622,92

m2 622,92
Jako podkład zastosować lx  Capon Extra

Jako warstwę wierzchnia zastosować 3x Domahix Extra Gold połysk

3 KNR 2-02 
1111/08

Lakierowanie posadzek i parkietów. Należy użyć lakieru antypoślizgowego, o zwiększonej odporności na ścieranie. 

35,8*17,4

razem

m2 622,92'

m2 622,92*
4

5

KNR 4-01 
0815/08

Wymiana listew przyściennych 

35,8*2+17,4*2

razem

m 106,4!

m 1064

4

KNR BC-02 
0509/07

Analogia. Zamontowanie kątownika z aluminium lub mosiądzu
m

6 Kalkulacja Malowanie linii sportowych 
indywidualna

kpi l|



Rodos 7.0.15 [9771]
Kosztorys

Strona 3/3

Cykltnowame parkietu w sali gimnastycznej

Nr Podstawa Opis Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
1. Cyklinowanie i lakierowanie posadzki

1.1. Sala

1 KNR 4-01 lUzupełnienie posadzki o powierzchni do 5m2 w jednym miejscu z 
0814/01 deszczulek dębowych o grubości do 19mm mocowanych na klej 
analogia

31 m2

Robocizna

Posadzkarze gr.IIl 

Robotnicy gr.l 

Materiały

Deszczuiki posadzkowe lite dąb i jesion na własne pióro 

Gwoździe budowlane gołe 

Klej do parkietów 

; Materiały pomocnicze

r-g

r-g

m2

kg

kg

%

0,82

0,1

1,13

0,005

1,87

2

25,42

3,1

35,03

0,155

57,97 i
1

2 KNR-W 
4-01 0816/03

Mechaniczne szlifowanie posadzki z deszczułek o powierzchni ponad 8m2 

622,92 m2

Robocizna 

Robocizna razem 

Materiały

Materiał ścierny (na papierze lub tekturze)

Materiały pomocnicze 

Sprzęt

Szlifierka do parkietu

r-g

m2

%

m-g

0,34

0,142

0,26

211,793

88,455

161,959

i

|
)
!
j

3 KNR 2-02 
1111/08

Lakierowanie posadzek i parkietów. Należy użyć lakieru 
anty poślizgowego, o zwiększonej odporności na ścieranie.

622,92 m2

Robocizna

Robocizna razem 

Materiały

DOMALUX Super Gold połysk

Capon extra

Materiały pomocnicze

Sprzęt

Wyciąg

Środek transportowy

r-g

dm3

dm3

%

m-g

m-g

0,3953

0,3

0,15

1.5

0,0003

0,0003

246,24

186,876

93,438

0,187

0,187

I

i

i

4 KNR 4-01 Wymiana listew przyściennych 
0815/08

106,4 m

:Robocizna 

Robocizna razem 

Materiały

Listwy przyścienne 

Gwoździe budowlane gole 

Pasta podłogowa 

Materiały pomocnicze

r-g

mb

kg

kg

%

0,13

1,1

0,01

0,01

2

13,832

117,04

1.064

1.064

■

i
I
i

i

5 KNR BC-02 Analogia. Zamontowanie kątownika z aluminium lub mosiądzu 
0509/07

4 m

Robocizna

Robocizna razem 

Materiały

Kątowniki ochronne

Wkręty do drewna 2,5x25 ocynkowany

Materiały pomocnicze

r-g

m

szt

%

0,23

1,05

8

1

0,92

4,2

32
ii

6 Kalkulacja
ndywidualna

Malowanie linii sportowych

1 kpi

Razem pozycja



Załącznik do zapytania cenowego

Miejscowość i data

O F E R T A

1. Nazwa wykonawcy:.....................................
2. Adres wykonawcy:........................................
3. N IP .................................................... Regon:
4. Nr rachunku
bankowego: ..................................................

5. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:
Cenę netto:............................ PLN (słownie

złotych:................................................................................. ) Podatek
VAT:.............. % wartość............... PLN (słownie złotych:............................ )
Cenę brutto:...................PLN (słownie złotych.................................).
6. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę 
do niego zastrzeżeń.
7. Termin realizacji zamówienia:.......................................................
8. Okres gwarancji:...............................................................................
9. Potwierdzam termin realizacji zamówienia do dnia:.......................
10. Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu cenowym.
11. Do oferty załączam:...................................................................

podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej i 
pieczątka wykonawcy


