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reprezentowana przez Dyrektor MałgorzaĘ P ełzyna
zaprasza do składania ofert
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ni:

Odnowienie pomieszczeń bloku źywienia'

2. Opis przedmiotu zamówienia:

/
/

zabęzpieczenie podłóg, okien, drzwi itp. folią budowlaną osłonową.
Demontaż, zabezpieczsńe na czas prowadzonych robót i ponowny montż elementów
stanowiących wyposażenie pomieszczeń.
y' Naprawa uszkodzeń tynków.
r' Naprawa pęknięć ścianpoprzez wykucie bruzd, nacięcie rys, wlpełnienie powierzchniowe
nacięcia żaprawą bezskurczową wykonanie pasów tynku z osiatkowaniem sia&ą ciętociągnioną.
Naprawa istniejących i powstałych w trakcie prowadzenia prac uszkodzeń tynków,
y' uzupełnienie obudowy rur i kanałów wentylacji mechanicznej prowadzonych pĘtami
gipsowo-kartonowymi wodoodpomymi
I2,5 mm na rusztach metalowych
poj edynczych j ednowarstwowo.
r' wykonanie powłok malarskich na ścianach i sufitach w tym:
Oczyszczenie oraz zmycie stropów i ścian.
Skasowanie wykwitów (zacieków).
Przygotowanie powierzchni pod malowarrie farbami emulsyjnymi starych t}tków z
poszpachlowaniem ńerówności
Gruntowanie preparatem wzmacniającym powierzchniowo podłoże.
Malowanie ścian i sufitów farbą lłeksową dwukotnie - farba nawierzchniowa do
wymalowń wewnętrznych, lateksowa, antyrefleksyjna, plzeznaś,zona do pomieszczeń
kuchennych, o wysokiej odpomości na żółknięcie oraz zmywarie i szorowanie - kolor
do uzgodnienia w trakcie realizacji.
Wykonanie lamperii przez drłukotne lakierowanie tyŃów pokrytych farbą akrylową
lakierem bezbarwnym wodorozcieńczalnym (komunikacja na części kuchennej).
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odnowienie powłok malarskich wszystkich elementów metalowych
grzejników, ię,:

-

Oczyszczeńe powierzchni metalowych z brudu, kurzu i rdzy.
Zeskrobanie łuszczącej się farby.
Zagruntowanie, ewentualne szpachlowanie,
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Dwukrotre malowanie farbą ftalową.
wyrńana zabezpieczeń kątowych do narożników wypukĘch ścian(komunikacj a na części
kuchennej) - kolor do ustalenia w trakcie realizacji,
Montż brakujących drzwiczek rewizyjnych.
wywiezienie gruzu.
Mycie po robotach malarskich drzwi, okieą parapetów, obudów, posadzek, glazury iĘ,

Za\eca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalrcj pomieszczeń,
wykonywał roboty budowlane i zapoanal się z przedmiotem zamówienia.
3.

w których

będzie

Miejsce i ternin składania ofeń:

ofertę należy ńożyć za pośrednictwem pocźy elektronicznej na adres:

sekretariat@zsomrokow.pl do 26.07.2022r. do godz. 10:00, przedstawiając kwotę netto
i brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Oferta winna zańerń nazwę i adres
Wykonawcy oraz podpis osoby uprawnionej lub upowa:żnionej do występowania w imieniu
Wykonawcy, przy czym podpis musi być czl,telny i opisany pieczątką imienną.

4.

Kryteria oceny ofert:

Przy wlborzs ofeĘ, Zannńający będzie kierował się w l00% kryterium ceny brutto.
Zamawiaiacy wvbierze na,ikorzystnieisza pod względem cenow)łn ofeńę

Jężeli oferent, którego oferia została wybraną uchyla się od zawarcia umowy , wówczas
wybrana zostarrie najkorzystrriejsza z pozostŃych ofert.
Zamańający zastrzega sobie prawo do uniewrźnienia postępowania
5.

b

ez podańa przyczyny,

Termin nykonania prac: od 1.08.2022r. do 19.08.2022r.

6.Informacie dodatkowe

Wlłliki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony niezwłocznie po rozpatrzeniu
ofert (w prz5rpadku braku decyzji o uniewa:źnieniu postępowalia) na stronie intemetowej pod
adresem www.zspmrokow.p1, a wybrany Wykonawca zostanie powiadomiony telefonicznie.

Zńączńń:
nrl - Przedmiar robót
nr2 -Wzór

ofeĄ

Dodatkowych informacii udzielaią pod rrr telefonu
w.l 5 - Alina Piętka, w 2ż - Urszrrla Królik
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