Załącznik Nr 1
..........................., dnia ....................
...................................................
( pieczęć adresowa firmy oferenta)
Zamawiający
Gmina Chełmża
ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

F O R M U LA R Z O F E R T Y
na
„Dostawa i montaż wykładziny PCV w budynku Urzędu Gminy w Chełmży”

Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego
GKOŚ.7021.62.2019
Wykonawca (imię nazwisko lub nazwa firmy), adres siedziby zgodnie z rejestrem:
…................................................................................................................................................
…................................................................................................................................................
Numer telefonu, faksu, e-mail: ….............................................................................................
…................................................................................................................................................
Osoba do kontaktu …................................................................................................................
Numer REGON ….....................................................................................................................
Numer NIP …............................................................................................................................
1. Przedstawiamy ofertę na wykonywanie dostawy i montażu wykładzin podłogowych PCV w pięciu
pomieszczeniach biurowych w budynku Urzędu Gminy w Chełmży o wymiarach (powierzchnia płaska +
cokół):
- p. nr 13- 30,5 m2
- p. nr 14- 19,5 m2
- p. nr 15- 27,7 m2
- p. nr 16- 16,6 m2
- p. nr 19- 20,7 m2
Łączna powierzchnia 115,00 m2
Podane wymiary są szacunkowe i mogą się różnić o ok. 1-2 m2
2. Wymagania dotyczące zamówienia:
Dostarczona wykładzina będzie:
- homogeniczna,
- odporna na ścieranie,
- łatwa w konserwacji
- antypoślizgowa zgodna z normą EN 13896 ≥ 0,3, DIN 51130 R9
- posiadająca deklarację właściwości użytkowych EN 14041, klasyfikacja użytkowa
10874, komercyjna 34, przemysłowa 43
- typ wykładziny – rulon
- grubość całkowita 2 mm
- warstwa użytkowa 2 mm

zgodnie z ISO

- siła wiązania spawu zgodna z normą EN 684
- klasa reakcji na ogień EN 13501-1 Bfl-s1
- odporna na odgniecenia
- odporna na oddziaływanie kółek krzeseł
- odporna na światło zgodnie z normą EN ISO 105-BO2 ≥ 6
Wykładzina posiada:
- atesty ppoż i atesty higieniczne
- gwarancję (min 10) …………. lat/a
Kolor dostarczanej wykładziny zgodnie z dostarczonym wzornikiem po wyborze przez Zamawiającego
Zakres prac do wykonania
- dostawa wykładziny
- wniesienie wykładziny
- demontaż i utylizacja starych wykładzin oraz listew przypodłogowych,
- usunięcie starych warstw klejowych
- przygotowanie podłoża, gruntowanie, szpachlowanie drobnych ubytków
- wykonanie masy wygładzającej podłoże o grubości do 3 mm
- montaż wykładziny na podłodze z wykończeniem w formie cokołu wywijanego na ścianę o wysokości
10 cm
- spawanie łączeń arkuszy sznurami spawalniczymi
- estetyczne wykończenie obramowań i łączeń
Całkowita wartość oferty cena netto ……………….., brutto za wykonanie kompletnego przedmiotu
zamówienia
:.................................................(słownie:..............................................................................................................
..................................)
Oświadczamy, że podane w ofercie ceny brutto zawierają podatek VAT w wysokości ………..%.
Oświadczamy, że:
1) zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń;
2) zobowiązujemy się wykonać umowę w terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym;
dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym tj. wykonawcami, którzy dysponują potencjałem
technicznym odpowiednim do wykonania przedmiotu zamówienia. Wykonawca winien posiadać
uprawnienia do prowadzenia działalności, zgodnej z przedmiotem zamówienia. Wykonawca winien
znajdować się w sytuacji ekonomicznej zapewniającej realizację przedmiotu zamówienia.
3) zapoznaliśmy się z warunkami podanymi we wzorcu umowy i nie wnosimy do nich żadnych
zastrzeżeń;
4) uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia;
5) związani jesteśmy niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert;
W przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie
wskazanym przez Zamawiającego.
Załączniki do oferty:
1) oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (załącznik Nr 2);
2) oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (załącznik Nr 3);
3) wzornik;

………………………..

dnia,

……………
podpis

i

……………………………………………..
pieczęć osób/y uprawnionej do
reprezentowania oferenta

