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Zapytanie ofertowe

1. Opis przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu pomieszczeń biurowych po zalaniu.

Zakres prac przewidzianych do wykonania przedstawia tabela
Wyszczególnienie obmiar jm

1. Prace rozbiórkowe

Demontaż lamp 6 szt

demontaż sufitu OWA 17,6 m2

demontaż regału rurowego 1 kpl

demontaż drzwi 1 kpl

demontaż futryny drzwiowej 1 kpl

rozbiórka cokołu 19,6 mb

demontaż tablic elektrycznych 3 szt

wywóz urobku 1 kpl

2. Prace remontowe

Skasowanie wykwitów (zacieków) 12 m2

Przygotowanie powierzchni pod malowanie 

farbami emulsyjnymi starych tynków z 

poszpachlowaniem nierówności i usunięciem rys i 

pęknięć.

60,32 m2

Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na 

ścianach z płyt gipsowych

60,32 m2

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi 

zmywalnymi starych tynków wewnętrznych ścian - 

kolor I grupa kolorystyczna

60,32 m2

Sufity podwieszane OWA z płytami z włókien 

mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm

17,6 m2

Montaż ościeżnicy drzwiowej regulowanej 1 kpl

Oczyszczenie i przygot. podłoża pod ułożenie 

wykładziny

16 m2

Montaż wykładziny podłogowej 16 m2

Montaż listw przypodłogowych 21,6 mb

3. Prace wykończeniowe

Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych 

pełnych fabrycznie wykończonych.

1 kpl

Wymiana opraw oświetleniowych żarowych, 

halogenowych, compact montowanych w sufitach 

podwieszonych

4 kpl

Montaż listw narożnikowych 1 szt

2. Wymagany termin wykonania zamówienia:

27.04.2018

3.  Warunki  udziału  w  postępowaniu  (jeżeli  dotyczy)  oraz  sposób  ich  weryfikacji  (wymagane



dokumenty - jeżeli dotyczy):

 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

4. Opis kryteriów wyboru oferty najkorzystniejszej (jeżeli cena nie jest jedynym kryterium):

Najniższa cena

5. Opis sposobu przygotowania oferty cenowej:

Oferta cenowa, ceny netto

6. Miejsce i termin składania oferty cenowej: 17.04.2018r. Godz. 12.00

Sekretariat Oddziału Malta w Poznaniu ul. Wiankowa 3 lub w Sekretariacie Poznańskich 

Ośrodków Sportu i Rekreacji w Poznaniu ul. Chwiałkowskiego 34

Oferty  wysyłane  drogą  elektroniczną  należy  wysyłać  na  adres  e-mail:

j.klepacki@malta.poznan.pl

Zamawiający ma prawo odrzucić oferty wpływające po wyznaczonym terminie.

7.  Wskazanie  osób  upoważnionych  przez Zamawiającego do kontaktu  z  Wykonawcami:  Jarosław

Klepacki

Zamawiający informuje, iż do wyboru oferty najkorzystniejszej nie mają zastosowania przepisy ustawy

Prawo zamówień publicznych.
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