Grajewo, 10.12.2015

r

wo.272.9.2015
Zapytanie ofertowe
Starostwo Powiatowe

w Grajewie zwraca sig z zapylaniem ofertowym o

cenE

wykonania prac remontowych pomieszczeri w budynku Starostwa Powiatowego

w Grajewie, przy ul. Strazackiej 68.

I. Zamawiaj4cy
Starostwo Powiatowe w Grajewie, ul. Strazacka

68, l9-200 Grajewo

tel. 86-273-84-63
fax. 86 -273-84-62

www.bip.starostwograjewo.pl

2.Przedmiot zam6wienia
Przedmiotem zam6wienia jest wykonania prac remontowych pomieszczeri

w

budynku Starostwa Powiatowego

w

Grajewie, przy

ul.

Strazackiej 6B,

polegajqcych m. in. na:

l)

wykuciu z muru oicieZnic krat okiennych wraz z naprawq uszkodzonych

miejsc na odcie2nicach okiennych zewngtrmych,
2) wykuciu z muru podokiennik6w,
3) osadzeniu podokiennik6w z konglomeratu,
4) demonta2u opraw Swietl6wkowych z kloszem,

5)

demonta2u przewod6w wtynkowych,

6) *ymianie przewod6w wtynkowych,
7) wykuciu z muru

o6cie2nic drewnianych drzwiowych,

8) monta2u drzwi aluminiowych,
9) zerwaniu posadzek ztworzljtw sducznych,
10) wymianie desek podlogowych,

I I ) montazu do podl6g

ply

pilSniowych,

l2) wykonaniu posadzek z wykladziny z tworzyw

sa.uczrrych, rulonowej,

l3) osadzeniu listew naro2nych,
I

4) gruntowaniu podlo2y

I

5) wykonaniu wewnEtrznych gladzi gipsowych

l6)

preparatami,
na Scianach i sufitach,

dwukrotnym malowaniu farbami poliwinylowymi

powierzchni

wewnQtrznych,
I

7) wymianie wylqcznik6w,

I

8) monta2u opraw o6wietleniouych,

l9) wykonaniu pos adzek z uykladziny dywanowej, rulonowej,
20) malowaniu farb4 olejn4 stolarki drzwiowej, Scianek i szafek,

2l ) lakierowaniu stolarki drzwiowej zewnQtrznej,

2l ) pomiarach instalacji elektrycznej,

22) wykonaniu instalacji przewodowej sieci intemetowej wraz

z

montazem

ponownym

montaZem

gniazd dostgpu do Intemetu,
23) transporcie mebli i wyposazenia najednym poziomie,

24)

demontazu regal6w przesuwnych wraz

z

i zakotwieniem do podloi:a prowadnic.

Szczegolowy opis przedmiotu zam6wienia znajduje sig w przedmiarach rob6t,
kt6re stanowiq zalqcmiki do niniejszego zapytania ofertowego.

3.Wymagany okres gwarancji:

Z

dniem dokonania koflcowego odbioru

i

podpisania protokolu odbioru

koricowego, Wykonawca udzieli Zamawiajqcemu 60-miesigcznej gwarancji na
wykonany przedmiot zam6wienia.
4. Termin wykonania zam6wienia.
Od dnia podpisania umowy do dnia 31.03.2016 r.

5.WYMACANIA STAWIANE WYKONAWCOM
O udzielcnic zam6wienia moga ubiegaこ sic wykonawcy poJada」 ゛y
doS、viadczenie

w

、
vykonywaniu

prac

remonto、 γch,
〜

pOr6wnywalnych

z

przedmiotem ninilszegO Zapメ anla ofe■ owego,podadttΥ y uprawnlenh je2eh
usta、

γnaklad可 ■ObOWiazek posiadania takich uprawniei do "γ
〜

konンwania

dzialalnòci oblctel przedllliotem ninieJs2egO zapメ ania Ofertowego ora2

dyspon可 Ty pOtenlalem technicznym i osobonlym umo21iwiaJttym realizacJQ
zamo、vlenia

6.Spos6b pttgotowallia ofert
ofenc nale2y zloを ёna fOrllnularzu oferto"γ m,StanOwiaCym ZalTznik do
ninie」

szegO Zapメ ania Ofc■ Owego

Oferta powinna by6 podpisana przez osobQ upowaznion■

7.Mi● sCe i termin przesylania ofert.
Oferty mozna przesla6 na adres e― mail:starostwottaiewoの ooczla onet pl,
przesla6 faksem na numer 86‑273‑84‑62 1ub zlozy6 w Staros● vie Powiato、 ″
γm

w GraJewie,w sekretanade,ul Strazacka 6B,19‑200 GraJewo
Nicprzckraczalny tclllin przesb71ania ofert uF"Wa dnia 17 12 2015■

8.KRYTERIA OCENY OFERT
ZamawiaJTy pr2γ wybOrze ofett naJko7ystnilSZeJ bQdzie siQ kierowal
jedynie l〔 yterium ,,cenが '

一 nani2sza cena, l wa● Oζ

o dla caloSci

̀ bru
przedmiotu zaln6wienia Cena za wγ konanie zam6wie丘 a jest cen■ ryczaltowa i
Ob● mtte wsη Ske

kOs々 nleZbQdne do calkowiego i efekwnego wykonanh

zamowlenia
Waga byte」 um:nttni2SZa cena‑100%

