
        Warszawa ,   30.11.2017 r.  

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie prosi o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie 

prac polegających na  wymianie wykładzin podłogowych we wskazanych  jednostkach 

administracji skarbowej województwa mazowieckiego. 

 

 

1. Zamawiający: 

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie  

ul. A. Felińskiego 2b 

01-513 Warszawa 

 

2. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest wymiana wykładzin podłogowych o wskazanych parametrach: 

- klasa użyteczności 32, 

- 5 lat gwarancji, 

- Zgodność z normą EN 14041:2004/AC:2006, 

- kolorystyka oraz szczegóły specyfikacji do uzgodnienia z osobą kontaktową w danej jednostce, 

w następujących jednostkach administracji skarbowej województwa mazowieckiego wg poniższego 

zestawienia: 

 

L.p. Urząd Skarbowy Osoba do kontaktu Powierzchnia m² 

1. Urząd Skarbowy w 

Pruszkowie 

Dorota Gebel  tel. 22 738 08 30 72,50 m² 

2. Urząd Skarbowy w 

Sokołowie Podlaskim 

Stanisław Lech tel. 25 7812761 

wew. 112 

90,00 m² 

3. Urząd Skarbowy w 

Kozienicach 

Bożena Wilk tel. 48 611 2405 w. 

081 

253 m² 

4. Urząd Skarbowy Warszawa 

Bielany 

Irena Załuska tel. 22 5693321 258,00 m² 

5.  Izba Administracji 

Skarbowej w Warszawie 

Elżbieta Kukielewska Tel. 22 56 

18 260 

26,00 m² 

 

 

UWAGA: 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne lokalizacje. 

Zamawiający wymaga, aby przed złożeniem oferty, wykonawca dokonał wizytacji miejsca 

prowadzenia robót w celu zapoznania się z uwarunkowaniami technicznymi  oraz przedstawił 

szczegółowy zakres prac i rozwiązanie techniczne w poszczególnych obiektach.  



W sprawie oględzin  proszę kontaktować się  z osobami podanymi w powyższej tabeli. 

 

 

3. Zakres przedmiotu zamówienia: 

Przedmiot zamówienia obejmuje: 

1. przygotowanie pomieszczeń do wykonania prac (w tym wyniesienie mebli), według potrzeb 

w danym obiekcie, 

2. demontaż starej wykładziny wraz z listwami przypodłogowymi i jej utylizacja (wywóz), według 

potrzeb w danym obiekcie, 

3. przygotowanie podłoża pod nową wykładzinę - wykonanie wylewki samopoziomującej, 

wyrównanie (szlifowanie) podłoża, według potrzeb w danym obiekcie, 

4. położenie nowej wykładziny wraz z pracami przyległymi (części mocujące, listwy 

przypodłogowe – według potrzeb w danym obiekcie),  

5. przywrócenie funkcjonalności pomieszczeń, w tym sprzątniecie oraz wniesienie mebli, według 

potrzeb w danym obiekcie, 

6. inne prace związane z przedmiotem zamówienia, które wynikną w trakcie prac na 

poszczególnych obiektach. 

 

4. Gwarancja: 

Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia, o przedstawienie  

której  prosimy w ofercie. 

 

5. Wynagrodzenie: 

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia obejmuje wszelkie koszty związane z jego 

realizacją, w tym koszt dostawy, użytych materiałów, narzędzi, sprzętu. Należność Wykonawcy 

z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia będzie płatna przelewem na konto wskazane na fakturze, 

w terminie 14 dni licząc od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej 

faktury VAT wraz z podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli stron  protokołem odbioru. 

 

6. Termin składania ofert 

Oferty prosimy nadsyłać drogą elektroniczną w terminie do dnia 04.12.2017r. do godz. 15:00 na 

adres :  ias@mz.mofnet.gov.pl      

 

 

7. Termin realizacji zamówienia 

Termin realizacji zamówienia do dnia 22.12.2017r.  

mailto:ias@mz.mofnet.gov.pl
mailto:ias@mz.mofnet.gov.pl


8. Unieważnienie. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia zapytania w całości lub w części. 

 

Koszt przygotowania oferty ponosi oferent. 

Dodatkowych informacji na temat przedmiotu zamówienia udzielają Pani Kamila Zacharkiewicz 

i Pan Jarosław Burakowski- tel. /22/ 56-18-024 w godzinach 08 :00-15:00. 

 

Zapytanie opublikowane wyłącznie w formie elektronicznej. 

 
 

 

 

        

      Z up. Dyrektora Izby Administracji Skarbowej 

 

       Małgorzata Łukasiewicz 

           Kierownik Działu 

        /podpis na oryginale/ 


