
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY
w Gorzowie Wielkopolskim 

ul. Dąbrowskiego 13 
66-400 GORZÓW WLKR

Gorzów Wielkopolski 22 października 2020 r.

Prez.O/AG-26/2020

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ W 
POSTĘPOWANIU O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 30 000 EURO

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim, przy ul. 
Dąbrowskiego 13 zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, z wyłączeniem przepisów 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 1986) zgodnie z dyspozycją art. 4 pkt 8.

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wykładziny dywanowej w 
płytkach 50x50 cm w ciągach korytarzowych na dwóch kondygnacjach w 
budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim.
- Powierzchnia przeznaczona do montażu, uwzględniając 5°/o odpad 
technologiczny, wynosi 460m2.
- Ponadto przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie cokołów z wykładziny 
(powierzchnia uwzględniona w ilości wykładziny ) z listwą oraz 78 metalowych 
listew progowych

2. Zamawiający wymaga aby,
a/wykładzina posiadała certyfikat CRI GREEN l_ABEL PLUS, 
b/ spełniała następujące cechy techniczne:

• Podłoże wykładziny powinno być wykonane ze zmodyfikowanego bitumu np. 
Back2back, przykładowo z ulepszonego termoplastycznym elastomerem, 
wzmocnione siatką z włókna szklanego, dzięki czemu każda płytka zachowuje 
pełnowymiarowość, umożliwia dopasowanie się wykładziny do podłoża oraz 
jest odporna na działania mechaniczne. Podłoże wykończone włókniną z min. 
100% PES, oraz z min. 10% zawartością surowca wtórnego.

• Podłoże zawiera zaawansowany system chroniący urządzenia komputerowe 
przed elektrycznością statyczną według normy ISO 10965 musi posiadać 
parametr oporności elektrycznej mniejszy lub równy 10^0.

• Skład runa - 100% włókno podobne lub równoważne do BCF poliamid 6.0, 
typu Agualon, barwione w masie.

• Ciężar całkowity wykładziny powinien wynosić nie mniej niż 4500 g/m2.
• Runo ma mieć ciężar całkowity minimum 730 g/mkw. (+/- 5g/mkw.)
• Waga powierzchniowa (użytkowa) runa ponad podłożem nie może być 

mniejsza niż 420 g/mkw. (+/- 5g/mkw.).
• Odporność na płowienie w świetle zgodnie z normą ISO 105-B02 nie mniejsza 

niż 7.
• Klasa komfortu nie niższa niż LC2 (wg PN-EN 1307.
• Wysokość m2 całkowita powinna wynosić min. 7,2 mm (+/_ 0,1 mm).
• Wykładzina gęsta - min. Ilość pęczków 186.000 szt./m2.
• Wykładzina ma mieć klasę użytkowania nie niższą niż 33 (wg PN-EN 1307).
• Odporność na wózki na kółkach zgodnie z norma EN 985, nie gorsza niż klasa 

A - użytkowanie ciągłe.



• Wykładzina nnusi zapewniać tłumienie dźwięków uderzeniowych zgodnie z 
normą ISO 10140, na poziomie minimum AL39dB przy częstotliwości 1000Hz.

• Klasa odporności ogniowej zgodna z normą EN 13501-1, nie może być niższa 
niż Bfl-sl.

• Kolorystyka beżowo-szara (do uzgodnienia) o wzorze melanżowym z 
widocznym delikatnym rozproszonym wzorze linearnym dodatkowo 
maskującym zabrudzenia.

• Wykładzina musi posiadać DOP Deklaracje Właściwości użytkowych i spełniać 
kr^eria zharmonizowanego standardu oceny materiałów budowlanych wg 
normy EN 14041

3. Termin realizacji zamówienia - planowany do 10.12.2020 roku.
4. Miejsce realizacji zamówienia: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie 

Wielkopolskim, ul. Dąbrowskiego 13, 66-400 Gorzów Wielkopolski.

II. ZAKRES RZECZOWY OFERTY
1. Ofertę należy przedstawić na druku formularza ofertowego w formie pisemnej, 

w języku polskim wg zał. nr 1.
2. Do formularza ofertowego należy dołączyć :

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji informacji o 
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru 
lub ewidencji wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert - oryginał lub kopia dokumentu poświadczonego za 
zgodność z oryginałem przez Oferenta.
- pełnomocnictwo - jeśli dotyczy.

III. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Ofertę należy złożyć w do dnia 28 października 2020 roku do godz. 12.00 

elektronicznie na adres: styrcula@gorzow.wsa.gov.pl lub pocztą tradycyjną liczy 
się data i godzina dostarczenia do siedziby Zamawiającego.

2. Oferty złożone po określonym terminie nie będą rozpatrywanie.

IV. KRYTERIA I ZASADY OCENY OFERT
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty. Zamawiający przyjął następujące 
kryteria :
cena (c) - waga kryterium 100%.

V. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy kontaktować się z 
Kierownikiem Oddziału Administracyjno-Gospodarczego i Spraw Ogólnych - 
Waldemarem Styrculą, tel. kontaktowy: 095-7330782 lub
stvrcula@gorzow.wsa.gov.pl.

VI. KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
(zamówienia publiczne, do których nie stosuje się przepisów ustawy P.z.p.)

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE ) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych ( dalej : RODO ) 
informujemy, że:
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1. Administratorem Pana/-i danych osobowych jest Wojewódzki Sąd Administracyjny w 
Gorzowie Wielkopolskim z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 13, 66-400 Gorzów 
Wielkopolski, tel. 095 7330 700.

2. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można skontaktować się osobiście w 
siedzibie Sądu lub pod adresem poczty elektronicznej ido@qorzow.wsa.qov.pl.

3. Cel przetwarzania: dane osobowe będą przetwarzane tylko w celu przeprowadzenia 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia i realizacji 
umowy.

4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/a danych jest niezbędność do wykonania 
umowy ( art. 6 ust.1 lit. b RODO).

5. Pozyskane od Pani/na dane osobowe mogą być przekazane:
• podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, w szczególności 

podmiotom zewnętrznym zajmującym się obsługą informatyczną,
• instytucjom uprawnionym do kontroli administratora,
• organom lub podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub 
instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną 
podstawę prawną.

6. Pani/a dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania 
umowy, a po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu przez obowiązkowy okres 
przechowywania dokumentacji, ustalony odrębnymi przepisami, nie krócej niż przez 5
lat.

7. Ponadto informujemy, że ma Pani/n prawo do:
• dostępu do swoich danych osobowych - na podstawie art. 15 RODO,
• sprostowania - na podstawie art. 16 RODO,
• ograniczenia ich przetwarzania - na podstawie art. 18 RODO, z zastrzeżeniem 

przypadków, o których mowa w art. 18 ust.2 RODO,
• przenoszenia danych - na podstawie art. 20 ust.1 lit.a RODO

8. Przysługuje Pani/-nu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2,00-193 Warszawa.

9. Pana/i dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji 
lub profilowaniu.

10. Podanie przez Panią/na danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do 
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienie publicznego, a w przypadku 
wyboru Pani/Pana oferty - do zawarcia umowy i jej realizacji.
Odmowa podania danych osobowych uniemożliwia podjęcie współpracy pomiędzy 
stronami.

E>v
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Załącznik nr 1 do zaproszenia

2020 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny 
w Gorzowie WIkp. 

ul. Dąbrowskiego 13

66-400 Gorzów Wielkopolski

FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa i adres Oferenta:

NIP;
Reprezentowany przez:

tel.:
fax.:
mail:

Odpowiadając na Zaproszenie ofertowe pn.„ Dostawa i montaż wykładziny 
dywanowej w płytce w budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie 
Wielkopolskim” oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

Cena brutto 
za 1 m^ w zł

Wartość bruttoLP- Opis wykładziny Ilość

5=3x41 2 3 4
1.

1 .Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem 
umowy i zobowiązujemy się zrealizować zamówienie na wskazanych warunkach.

2.Oświadczamy, że oferta jest ważna przez okres 30 dni od dnia otwarcia.

3.Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art.13 iub 
14 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 
pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym 
postępowaniu.

4. Do Formularza ofertowego dołączamy ;
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji informacji o 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
ewidencji wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu



składania ofert - oryginał lub kopia dokumentu poświadczonego za zgodność z 
oryginałem przez Oferenta.

- pełnomocnictwo do reprezentowania Oferenta - dot. sytuacji, gdy umowę 
podpisywać będzie inna osoba niż widoczna we właściwym rejestrze lub ewidencji.

5.Oświadczamy , że załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny 
na dzień otwarcia ofert.

6.W przypadku udzielenia wyjaśnień dotyczących złożonej oferty wyznaczamy 
do kontaktu z Zamawiającym :

- imię i nazwisko......................................

- telefon....................................................

- mail........................................................

/miejscowość i data/ / podpis i pieczęć imienna osoby uprawnionej do reprezentacji/


