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ZAPYTANIE OFERTOWE

l.Nazwa i adres Za'mawĘącego:

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej W Mrokowie
ul. Marii Świątkiewicz 2A
05-552 Mroków
Tel.22 756 15 55

e-mai1: sekretariat@zspnrrokow.pl

reprezentowana przez Dyrektor Małgorzatę Perzyna

zapras7a do składania ofert na:

Remont sali gimnastycznej - ściany i sufity

2. Opis przedmiotu zamówienia
IJ Zabezpieczsnie podłóg, okien, drnvi iĘ. folią budowlaną osłonową.
! Demontaż, zabezpięczęnie na czas prowadzonych robót i ponowny montż elementów
stanowiących wlposażenie pomieszczeń (rolet okiennych, drabinek gimnastycznych, osłon
grzejnikowych, osłon stalowych głośników, osłon stalowych opraw oświetleniowych ip.)
D Demontż istniejących osłon stalowych okien,
! Demontż parapetów okiennych drewnianych.
! Wykucie z muru haków, kołków, wsporników ię.
! Demontaż szyn ściennych do siatkówki.
! Demontaż, przegląd, mycie i ponowny montń łączŃków instalacyjnych, gniazd
wtykowych, głośników opraw oświetleniowych itp.
! Wymiana kratek wentylacyj nych.
! Wymiana odstających i spękanych tynków.
D Naprawa pęknięó ścian poprzez wykucie bruzd, nacięcie rys, wlpeŁrienie powierzchniowe
nacięcia zaprawą bezskurczową, wykonanie pasów tlnku z osiatkowaniem sia&ą cięto-
ciągnioną.
! Przełożeńe pod tlnk instalacji elekĘcznej natynkowej usytuowanej na ścianach,
! Wymiana lub uzupełnienie listew drewnianych 40x25mm w osłonach przy drabinkach
gimnastyczrych.
! Przygotowanie podłoźa oraz osadzenie nowych podokienników z drewna iglastego klasy I,
szerokości do 55cm gr,30mm z noskiem wys. 5cm (montaz podokienników bezpośrednio pod
stolarką okienną - około 5cm wyżej w stosunku do obecnego posadowienia) wraz
z wykończ€niem ćwierćwałkami styku ścian i parapetu .

! Naprawa istniejących i powstałych w trakcie prowadzenia prac uszkodzeń tynków.
! Wykonanie powłok malarskich na ścianach i sufitach w tym:
- Zeskobanie farby emulsyjnej na stropach, ścianach.
- Zeskobanie łuszczącej się farby i zrysowń tyŃów pokrytych farbami o|ejnyni (lamperie)



- Oczyszczeńe oraz zrartycie stropów i ścian.
- Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych §nków
z poszpachlowaniem nierówności
- Wykonanie gładzi do wysokości 3,0m na ścianach Sali gimnasĘcznej (gruntowanie
preparatem wzmacniającym powierzchniowo podłoże, osadzenie kształtowników
aluminiowych ochronnych zabezpieczających trawędzie, wykonanie gladzj
dwuwarstwowych)
- Gruntowanie pręparatem wzmacniającym powierzchniowo podłoże.
- Wypełnienie spoin materiałem elastyczĄ.rn - sĘk ściany z cokołem.
- Malowanie ścian i sufitów farbą akrylową dwukrotnie - farba dyspresyjna nawierzchniowa
do wymalowani wewnętrznych, akrylowa, anĘrefleksyjna, przeznaDzona do pomieszczeń
szkolrro-wychowawczych (szkoĘ, przedszkola), o wysokiej odpomości na żołknięcie oraz
zmy,wanie i szorowanie - kolor do uzgodnienia.
- Wykonanie lamperii przez dwukrotre lakierowanie tynków poĘńych farbą akrylową
lakierem bezbarwnym wodorozcieńczalnym.
D Rozebranie z okuć i uszczelek oraz pomalowanie drzwi aluminiowych pomiędzy
rekwizytomią a salą gimnaĘczną.
! Odnowienie powłok malarskich wszystkich elementów metalowych w Ęm: wlłvietrzaków
dachowych, rur, grzejników, konstrŃcji wsporczych osłon grzejnikowych, konstrŃcji
wsporczych drabinek girnnasĘczrrych, konstrukcji wsporczych tablic do koszykówki, osłon
opraw oświetleniowych, osłon głośników ię.:
- Oczyszczenie powierzchni metalowych z brudu, kurzu i rdzy.
- Zeskrobanie łuszczącej się farby,
- Zagruntowanie, ewenhralne szpachlowanie.
- Dvukrotre malowanie farbą ftalową
tr Odnowienię powłok lakiemiczych drewnianych elementów osłon grzejnikowych przez
wyszlifowanie i polakierowanie 1akierem trudno zapalnym.
Wyszlifowanie i polakierowanie nowych elementów drewnianych 1akierem trudnozapatnym.
lJ Zabezpieczenie okien Sali gimnasĘcmej siatką ochrorrrrą polietylenową oczka 50 x 50

mm, gr. splotu 3 mm, siatka montowarra jako nąięta
! Monta:ż osłon materacowych na krawędziach wypukłych ścian i obudów - Materace
ochronne na ścianę, narożniki, słupy,
grubość materaca 5 cm, konstrukcja ze sklejki 0,5 cm - kolorysĘka do uzgodnienia w trakcie
realizacji
! Wywiezienie gruzui ńoml.
l Ustańenie, przestawięnie i demontż rusztowań.
! Lakierowanie dwukrotnę
U Mycie po robotach malarskich drzwi, okien, parapetów, obudów, posadzek iĘ.

Za|eca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej pomieszczeĄ w których będzie

wykonl.wał roboty budowlane i zapoznń się z przedmiotem zamóńenia,

3. Miejsce i termin skladania ofeń:

ofertę naleĘ ńoĄć za pośrednictwem pocźy elektronicmej na adres:

sekretariat@zspmrokow.pl do 15.06.2021r. do godz. 14:00, przedstawi{ąc kwotę netto

i brutto za wykonanie przedmiofu zalnóńeńa. Oferta winna zańerać nazwę i adres

Wykonawcy oraz podpis osoby uprawnionej lub upoważnionej do występowania w imieniu
Wykonawcy, przy czym podpis musi być cą,telny lub opisany pieczątką imienną.



4. Kryteńa oceny ofeń:

Płzy wyborzn ofeĘ, Zarnańający będzie kierował się w 100% Ęńerium ceny brutto.

Zamawiający wybierze najkorąvstniejszą pod względem cenowym ofeĘ

Zanańający zastłzega sobie prawo do uniewaZnienia postępowania b ez poóania przyczyny .

5. Termin nykonania prac: do 15.08.2021r.

Wyniki i wybór najtorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony w dniu 16.06.2021r. na stronie

intemetowej pod adresem _\Ą Ę \ż§p!rrĘlq\\Jr, a wybrany Wykonawca zostanie

powiadomiony telefonicznie.

Zńącznlkl:
nr1 - Przedmiar robót
nr2 -Wzór ofeĘ

Doda&owych informacii udzielają :

Anita Kwiatkowska,
Alina Piętka
Nr tęl.: 22 756 15 55 w.l5
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§ZKOŁA PODSTAWOWA
im. Marii Konopnickiej w Mrokowie

05-552 Mroków
ul. Marii Świątkiewicz 2A

lel.|fax 22 756 1 5 55


