Lądek-Zdrój, dnia 11.06.2019r.

Znak sprawy: WR.7011.2.2019.204

Zamawiający:
Gmina Lądek-Zdrój
ul. Rynek 31
27-540 Lądek-Zdrój
ZAPYTANIE OFERTOWE
ZMODYFIKOWANE
Dotyczy: Wykonanie „Rekonstrukcji podłogi sali sportowej w Szkole Podstawowej
w Trzebieszowicach”
W związku z zamiarem realizacji zadania budżetowego na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst Jednolity Dz.U.2018.1986 tj. z dnia
2018.10.16) - wartość netto zamówienia nie przekracza kwoty 30 000 euro.
Burmistrz Gminy Lądek-Zdrój zwraca się z uprzejmą prośbą o przedłożenie oferty cenowej na
wykonanie przebudowy podłogi w Sali gimnastycznej pn. „Rekonstrukcji podłogi sali
sportowej w Szkole Podstawowej w Trzebieszowicach”.
I.

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych zadania pn. „Rekonstrukcji
podłogi sali sportowej w Szkole Podstawowej w Trzebieszowicach” w oparciu o istniejącą
inwentaryzację i opis wykonania poszczególnych warstw podłogi.
II.

Podstawowe dane lokalu:
- położony na parteru budynku wolnostojącego
- wysokość budynku głównego - ok. 8 m,
- ilość kondygnacji budynku 1 nadziemne + antresola
- powierzchnia sali gimnastycznej 16,25x6,70 m– ok. 109,04 m2
- wysokość pomieszczeń w lokalu - 6,02 m
- okna drewniane skrzynkowe o podziale krzyżowym
- podłoga z desek o niskiej twardości
III.

Przewidywany zakres remontu :
 Demontaż drabinek gimnastycznych, osłon grzejników i ewentualnie grzejników.
Demontaż grzejników zależy od decyzji Wykonawcy i jest zależny od technologii
wykonania robót;










Przygotowanie istniejącej nawierzchni: oczyszczenie, ewentualne uzupełnienie
ubytków;
Ułożenie pianki poliuretanowej; cechy pianki: odpowiednia izolacja cieplna,
odporność na szkodniki, grzyby i zagniecenia, bezzapachowa;
Ułożenie dwóch warstw płyt wilgocioodpornych o grubości co najmniej 12mm
każda;
Ułożenie powierzchni poliuretanowej typu ELTAN WE;
Polakierowanie lakierem antypoślizgowym (kolory do uzgodnienia), naniesienie
linii boiskowych;
Montaż listew przyściennych ze szczelinami wentylacyjnymi;
Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórek;
Montaż drabinek gimnastycznych, osłon kaloryferów i ewentualnie kaloryferów.

Zamawiający informuje, że Sala gimnastyczna będzie służyć również jako miejsce spotkań
i imprez organizowanych przez Szkołę. Niewykluczone, że podłoga Sali będzie narażona na
uszkodzenia mechaniczne (stoły, krzesła, ławki, wchodzenie na salę w obuwiu niesportowym).
Zamawiający wymaga aby rozwiązanie technologiczne było dostosowane do takiej
możliwości.
IV.

1. Termin wykonania zadania: do 14.08.2019r.
2. Kryterium wyboru oferty: 100% - cena
Wykonawca jest zobowiązany do podania ceny ryczałtowej brutto, która będzie obejmować
całość robót.
V.

1. Termin składania ofert:
Ofertę prosimy przesłać do dnia 19.06.2019r. na adres: Urząd Gminy w Lądku Zdroju ul. Rynek
31, 57-540 Lądek-Zdrój. do godz. 1200 w zamkniętej kopercie z zamieszczonym na niej
napisem „ nie otwierać przed godz. 1200
19.06.2019r.” lub na adres mailowy
zamowienia@ladek.pl oraz podanie tematu „ Oferta na Rekonstrukcję podłogi sali sportowej w
Szkole Podstawowej w Trzebieszowicach.
2. Postępowanie ma charakter otwarty i może w nim brać udział każdy Wykonawca, który
spełnia określone w mniejszym dokumencie warunki.
3. Złożone przez Wykonawców oferty powinny być ważne przez co najmniej 30 dni od daty
otrzymania jej przez Zamawiającego.
4. Osoba do kontaktu:
Anna Witos, podinsp.. ds. ZP – tel. 748-117-884
5. Załączniki:
- Formularz oferty

