
Stargard, dnia 01.03.2022 r.  

 

Zapytanie ofertowe 

Dotyczy zamówienia publicznego o wartości netto  

nieprzekraczającej kwoty 130 000,00 zł 

 

Gmina Miasto Stargard Szkoła Podstawowa nr 3 im. K . Makuszyńskiego z Oddziałami 

Mistrzostwa Sportowego w Stargardzie zaprasza do złożenia oferty cenowej na:  

„Modernizacja podłogi sportowej  przy Szkole Podstawowej nr 3 w Stargardzie” 

1. Zamawiający: 

Gmina Miasto Stargard 

Szkoła Podstawowa nr 3 im. K. Makuszyńskiego z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego 

Ul. B.Limanowskiego 7,9 

73 – 110 Stargard  

 

2. Przedmiot zamówienia: 

- demontaż istniejącej listwy przypodłogowej  

- montaż kompletnej podłogi sportowej wraz z malowaniem linii boisk oraz listwowaniem 

Podłoga montowana na podłożu istniejącym  

3. Opis podłogi sportowej  

Podłoga sportowa powierzchniowo-elastyczna w systemie pływającym, o doskonałych parametrach 

podłogi sportowej zmniejszających ryzyko kontuzji i podnoszących komfort uprawiania różnych 

dyscyplin sportowych. Podłoga sportowa rozumiana jako produkt kompletny, tj. sklejkę na elastycznej 

macie wraz z nawierzchnią użytkową z naturalnej wykładziny sportowej (linoleum). Wszystkie 

elementy systemu dostarczane przez systemodawcę. Grubość systemu 34 mm. 

 

Na system podłogi sportowej składa się:  

  folia paroizolacyjna układana na zakładkę gr. 0,2 mm, 

  warstwa elastyczna z pianki poliuretanowej zachowującej swoje właściwości elastyczne  

o gr. 15 mm. Pianka zapewnia optymalną sprężystość systemu, 

  warstwa rozkładająca obciążenie o gr. 15 mm, tj. sklejka liściasta, wilgocioodporna,  

w rozmiarze 1250x2500 mm. Specjalnie zaprojektowany frez tworzy zamek miedzy płytami, 

zapewniając ich stabilne połączenie oraz zmniejszą widoczność łączeń, 

  wykładzina naturalna linoleum, surowe, na spodzie jutowym o gr. 4 mm. Wykładzina, klej oraz 

sznur spoinujący pochodzą od tego samego producenta. Linoleum sportowe zmniejsza ryzyko 

poślizgów użytkowników oraz zwiększa komfort gry. Wykładzina odporna na ścieranie  

i odkształcenia. Waga całkowita 4,6 kg/m2.  

 listwy przypodłogowe drewniane, 

  linie nanoszone po całkowitym zakończeniu montażu podłogi sportowej. 



Cały system podłogi sportowej spełnia 13 parametrów normy EN 14 904. Podłoga winna być 

przebadana przez notyfikowane jednostki certyfikujące.  

 

Najważniejsze parametry podłogi sportowej: 

- grubość warstwy użytkowej: 4 mm  

- tarcie EN 13036-4: 88 

- odporność na obciążenia toczne EN 1569: mniej niż 1500 N 

- odporność na ścieranie EN ISO 5470-1:  272 mg 

- Odporność na wgniecenia EN 1516: 0,14 mm 

- reakcja na ogień: Cfl-s1 

- emisja formaldehydu: E1< 0,124 mg/m3 

- zawartość pentachlorofenolu: <0,05 ppm 

 

Zamawiający wymaga, aby podłoga w systemie bezlegarowym była przebadana pod kątem 13 

parametrów normy EN 14 904. Niewymagane są certyfikaty federacji sportowej, zarówno do całego 

systemu, jak i do samej wykładziny sportowej.   

Dokumenty wymagane dla całego systemu podłogi sportowej: 

- specyfikacja techniczna 

- Deklaracja Właściwości Użytkowych  

- Oznakowane CE  

- klasyfikację w zakresie reakcji na ogień: Cfl-s1  

 

4. Opis sposobu przygotowania oferty  

Ofertę należy przygotować na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.  

Oferta powinna być podpisana przez osoby uprawnione do dokonywania czynności prawnych i 

podejmowania zobowiązań w imieniu przedsiębiorstwa. 

5. Miejsce oraz termin składania ofert: 

a) Termin złożenia oferty ustala się do dnia:  10.03.2022 r.   do godziny 10:00  

b) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, 

c) Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej i przesłać na adres mailowy szkoły: 

sp3stargard@wp.pl 

d) Oferty przysłane po terminie nie będą rozpatrywane,  

e) Oferent przed upływem terminu otwarcia ofert może wycofać ofertę,  

f) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert.  

6. Ocena oferty i wybór wykonawcy:  

a) Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę spośród ważnych ofert złożonych  

w postępowaniu,  

b) Wybór wykonawcy zostanie dokonany na podstawie kryterium cenowego,  

c) Zamawiający wymaga gwarancji min. 36 miesięcy na podłogę sportową,  

d) Od decyzji Zamawiającego oferentom nie przysługują środki odwoławcze,  



e) Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewybrania żadnej oferty,  

f) O wyborze najkorzystniejszej  oferty zamawiający powiadomi oferentów drogą 

elektroniczną, 

g) Zmawiający po wyborze oferty, podpisze z oferentem umowę.  

7. Dodatkowe informacje:  

Dodatkowych informacji udziela:  

Romuald Bobrowicz 

Tel.: 91  578 36 02 

 

Zamówienie nie podlega ustawie PZP zgodnie z art., 2, ust. 1 pkt 1- szacowana wartość netto 

zamówienia jest mniejsza niż 130 tyś. Zł.  

 

Załącznik do zapytana ofertowego: 

1. Formularz ofertowy  

 

        Dyrektor Szkoły 

        Romuald Bobrowicz 


