
 Nr sprawy RB.III.P.271.27.2014  
 
 

 
  

                       

Brańszczyk , dnia 23.05.2014r. 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY 

                                                                                                                    

 Wójt Gminy Brańszczyk 07-221 Brańszczyk ul. Jana Pawła II 45 tel. 29 7435383 fax. 29 

7435381 e-mail: kamil.ginko@branszczyk.pl zaprasza do złożenia oferty na: Remont korytarza, sal 

lekcyjnych, klatki schodowej w PSP w Nowej Wsi  zgodnie  z następującym zakresem 

- ZAKRES PRAC DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NOWEJ WSI 
  1.  ROBOTY BUDOWLANE  
A/ SALE LEKCYJNE I PIĘTRO 
- skrócenie skrzydeł drzwiowych, 
- rozbiórka listew przypodłogowych - cokołów 
- szlifowanie podłogi z desek  
- montaż płyty  OSB    gr. 15 mm 
- montaż paneli na podkładzie z pianki  / klasa panela ac5 z przeznaczeniem dla szkól i pomieszczeń 
użyteczności publicznej /  
- montaż listew  przyściennych wys. 7 cm   
- przetarcie starych tynków z wyrównaniem nierówności  
- malowanie sufitów i ścian farbą zmywalną  
- malowanie rur i grzejników  
-  wymiana kratek wentylacyjnych   
 
B/  KORYTARZ I PIĘTRA.  
- rozbiórka posadzki z desek i legarów, 
- izolacja ze styropianu np. gr 8 cm  
- izolacja przeciwwilgociowa z folii, 
- warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej  gr 6 cm zbrojona siatka , 
- montaz połytek podłogowych na zaprawie klejowej ,/ płytki klasy v  / 
- montaz kształtek cokołowych, 
- przetarcie starych tynków z wyrównaniem nierówności  
- malowanie sufitów i ścian farbą zmywalną  
-  wymiana kratek wentylacyjnych   
- malowanie rur i grzejników  
 
C/  KLATKA SCHODOWA.  
- nacięcie lastryka  i skucie krawędzi stopni, 
- gruntowanie podłoża,  
- okładzina schodów na zaprawie klejowej   przeznaczonej do  układania płytka  
   na płytkę, /  nastopnica z  kształtek ryflowanych, podstopnica gładka,  
   cokolilk z płytki /,(płytki klasy v) 
- wymina starej balustrady na nową ze stali  nierdzewnej wys 1.1 m i pionowymi  
  pretami ze stali nierdzewnej o rozstawie co 0.1 m.  
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UWAGA !!!  Całkowitą wartość oferty należy obliczyć na podstawie 

załączonego przedmiaru robót  

Wszystkie materiały do wykonania remontu zapewnia Wykonawca 

 

Termin wykonania zlecenia : do 15 SIERPNIA 2014 r. 

Rozpoczęcie robót od 30 czerwca 2014r.  

 

Ofertę na druku według załączonego wzoru, należy złożyć w zapieczętowanej kopercie                    

do dnia 02.06.2014r. do godz. 1100 na adres: Gmina Brańszczyk ul. Jana Pawła II 45, 07-221 

Brańszczyk. Na kopercie z ofertą należy umieścić nazwę wykonawcy i nazwę zadania, którego ona 

dotyczy oraz klauzulę „nie otwierać przed 02.06.2014r. godz. 1105”. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 

02.06.2014r. w siedzibie Urzędu Gminy w Brańszczyku o godz. 1105   w pokoju nr 1. 

 Wycenę robót przygotować na podstawie załączonego przedmiaru robót, załączyć do oferty 

kosztorys ofertowy. 

 

 Postępowanie prowadzone jest bez stosowania przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 

2004r. Prawo Zamówień Publicznych zgodnie z art. 4 pkt. 8 (z późn. zm.), gdyż wartość 

zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000,00 EURO. 

 

                                                                                         Z poważaniem 

Wójt Gminy Brańszczyk 

Mieczysław Pękul     

 

 

Załącznik: 

 formularz oferty; 

 przedmiar robót 

 oświadczenie o spełnieniu warunków w postępowaniu 

 


