Zapytanie o cenę
Spółdzielnia Budowlano - Mieszkaniowa „Wielkoblokowa”, ul. Wasilkowska 1,
15-117 Białystok, zaprasza do składania ofert na malowanie 3 klatek schodowych w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym V kondygnacyjnym Wiejska 60
ZAKRES PRAC DO WYKONANIA:
Wiatrołapy
1.

Przygotowanie ścian i sufitów : usunięcie złuszczającej się farby, naprawa spękań i ubytków
zaprawą renowacyjną do tynków.

2.

Usunięcie cokolika cementowego, usunięcie resztek starego tynku pod cokolikiem, wykonanie
nowego cokolika z płytek ceramicznych na zaprawie mrozoodpornej.

3.

Wykonanie lamperii z tynku mozaikowego.

4.

Malowanie 2x farbą elewacyjną sufitu i ścian w kolorach stonowanych, jasnych (do ustalenia w
czasie wykonywania robót)

Klatki schodowe
5.

likwidacja olejnych lamperii ( np. przetarcie, papierem ściernym, zmycie, grunt szczepny)

6.

Przygotowanie podłoża na klatce schodowej pod malowanie farbami lateksowymi ,usunięcie
łuszczących się powłok malarskich, skasowanie zacieków, uzupełnienie zaprawą renowacyjną
ubytków i spękań wypraw tynkarskich podłoża (ściany, sufity, podesty, biegi schodowe itp.),
wkucie pod powierzchnię tynku przewodów elektrycznych , - przygotowanie ścian w jakości
tynków IV kat.

7.

Malowanie po uprzednim gruntowaniu sufitów i ścian wewnętrznych do pełnej wysokości oraz
korytarza parteru łącznie z wejściem na podest półpiętra 2x farbą lateksową w kolorach
stonowanych, jasnych (do ustalenia w czasie wykonywania robót).

8.

Malowanie uprzednim oczyszczeniu i zeskrobaniu łuszczącej się farby farbą ftalową/olejną
elementów stalowych, rur, szafek elektrycznych, drabinek włazowych, włazów na dach, itp. po.
Wyrównanie cokołów przy schodach i malowanie farbą olejną szarą, drobne uzupełnienia i
malowanie olejne pasów przypoliczkowych,

9.

obustronne malowanie drzwi wejściowych : usunięcie złuszczających się powłok, oczyszczenie z
resztek reklam i zabrudzeń, usuniecie rdzy, mycie wodą z dodatkiem środka myjącego, malowanie
farbą młotkową do metalu.

10. Zabezpieczenie opraw oświetleniowych
11. Zabezpieczenie folią balustrad
12. Wymiana mieszkaniowych włączników dzwonkowych na nowe.
13. Malowanie od strony klatki schodowej progów drzwi.
14. Codzienne mycie, czyszczenie i porządkowanie klatki schodowej po prowadzonych robotach
remontowych.
15. Prowadzenie robót w warunkach użytkowania klatki przez mieszkańców.
16. Zabezpieczenie i oczyszczenie powierzchni lastrykowych.
UWAGA:
o

Kolorystka – do uzgodnienia przed malowaniem (kolory jasne – stonowane).

Prosimy o podanie ceny ryczałtowej, w wartości brutto wraz z terminem wykonania.
Wymagana gwarancja: 3 lata
Termin wykonania usługi:
prace należy wykonać w okresie od 9 stycznia 2020 r. do ………………… r.
Termin składania ofert: do dnia 16-12-2019 r.

Poniższy formularz jest wzorem, z którego należy skorzystać przy składaniu ofert.

FORMULARZ OFERTOWY W TRYBIE ZAPYTANIA O CENĘ
malowanie klatek wiejska 60
Dane dotyczące oferenta
Nazwa....................................................................................................................
Siedziba.................................................................................................................
nr telefonu / e - maila ...........................................................................................
NIP......................................................................................................................
Dane dotyczące zamawiającego
Spółdzielnia „ WIELKOBLOKOWA” Białystok, ul Wasilkowska 1
NIP: 542 020 09 84
Zobowiązania oferenta
Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z otrzymanym zapytaniem z dnia
……………………….. : za cenę ryczałtową
brutto.........................................................................................zł
( słownie: ............................................................................................................... )
W tym podatek VAT 8 %
Oświadczam, że:
- posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
- posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuję
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia . *
- znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
- nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na mocy § 7
regulaminu wyboru wykonawców robót SBM WIELKOBLOKOWA
- zobowiązuję się wykonać zamówienie w terminie wskazanym w zapytaniu o cenę
- oświadczam że nie zmienię oferowanej i wynegocjowanej ceny przez okres 12 miesięcy

Podpis oferenta

