Zapytanie ofertowe nr 1
Sanok, 14.07.2014
Miejscowość i data

Zapytanie ofertowe
W związku z realizacją projektu „Wędrowne Bieszczady” (Projekt współfinansowany przez
Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi
Unii Europejskiej)
zapraszam do złożenia oferty na: prace remontowo – budowlane wraz z materiałem w 5
pomieszczeniach (3 pokoje, łazienka oraz korytarz) na piętrze budynku zlokalizowanego w
Bykowcach, 38-500 Sanok.
Szczegółowa specyfikacja towaru/usługi:
- Wykonanie prac wykończeniowych (wykonanie wylewek, położenie podłóg, położenie
tynków na ścianach i suficie+malowanie) + materiał
- wykonanie wylewek 80 m2 (styropian 4cm EPS100+ wylewka 5cm )
- położenie podłóg 70 m2 (podkład naturalny min. 5,5mm+deska Barlinek)
- położenie tynków na ścianach i suficie 200 m2 (tynki maszynowe cem –wap 1,5cm)
- malowanie 200 m2 ( szpachlowanie +gruntowanie+3 krotne malowanie)
- Montaż instalacji elektrycznej + materiał
- przewód dyp - 3x2,5 200mb
- przewód dyp - 3x1,5 150mb
- przewód dyp - 4x1,5 100mb
- puszka pogłębiana 60 70szt
- rurka ica 25 200mb
- przewód satelitarny
100mb
- skrzynka rw 1x12
1szt
- przewód internetowy
50mb
- bezpiecznik s191 b10a
5szt
- skrzynka rw 1x36
1szt
- gips 4x15 kg
- punkty montażowe 70szt
- montaż alarmu (4 punkty)
- montaż rozdzielni rw
- Montaż instalacji c.o.+ materiał
Ogrzewanie podłogowe na powierzchni 80 m2.
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- Montaż stolarki okiennej, montaż stolarki wewnętrznej + materiał
- Montaż stolarki okiennej:
Okna plastikowe min. 6 komorowe, przesuwne, 3 szybowe
120x235 – 1szt
180x235 -2szt
90x235 -1szt
230x235 –1szt
-Montaż stolarki wewnętrznej:
Okleina naturalna
90 prawe – 5szt
90 lewe – 1szt
- Wykończenie łazienki – położenie glazury + materiał
Montaż instalacji sanitarnej, kanalizacyjnej oraz wentylacyjnej, ułożenie płytek ceramicznych
24 m2
- Docieplenie wewnętrzne piętra + materiał
- wełna 20cm – 100 m2
- płyta gipsowa 12,5mm +konstrukcja 100 m2
- montaż izolacji+płyt+szpachlowanie 100 m2

Kryteria wyboru:
Kryterium oceny oferty będzie cena – 100%
Forma i termin dostarczenia oferty:
Oferty należy składać na udostępnionym formularzu ofertowym listownie, emailowo lub
osobiście na adres: ul. Lipińskiego 224 A, 38-500 Sanok w nieprzekraczalnym terminie do
21.07.2014 do godziny 16:00. Liczy się data wpływu oferty do biura. Oferty złożone po w/w
terminie nie będą rozpatrywane.
Termin zapłaty za wykonaną usługę:
Po zrealizowaniu wszystkich zadań Wykonawca wystawi fakturę/rachunek, która będzie płatna
na wskazany przez Wykonawcę rachunek do 14 dni od dnia dostarczenia faktury/rachunku do
biura ul. Lipińskiego 224 A, 38-500 Sanok.
Dodatkowe informacje:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania
przyczyny.
Powodem odrzucenia oferty będzie cena przewyższająca zaplanowany budżet.
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Załączniki:
1. Formularz oferty – załącznik nr 1 do rozeznania rynku nr 1.

Andrzej Skulich
……………………………
(pieczątka i podpis)
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