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ZAPYTANIE CENOWE DLA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI
NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI 14 000 EURO

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości
nieprzekraczającej równowartości 14 000 euro zwracam się o przedstawienie oferty na „Wymiana
podłogi i malowanie w korytarzu głównym- Szkoła Podstawowa w Kłopoczynie gm. Sadkowice"

l. Przedmiotem zamówienia jest:

Wymiana podłogi i malowanie w korytarzu głównym

W zakres zamówienia wchodzi:

Opis J. m. Ilość Cenajednost. Wartość

1. Roboty rozbiórkowe

Rozbiórki posadzek. Zerwanie posadzek z tworzyw
sztucznych LENTEXu

Rozbiórki posadzek. Rozebranie podłóg z desek na
legarach (podłogi białe)

Ręczne roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami.
Usunięcie starej podsypki z pod podłogi o gr. 20 cm i
przewóz na odległość do 10m poza budynek.

m2

m2

m3

145,59

145,59

36,40

2. Podsypka i podkład pod nową posadzkę

Podkłady z materiałów sypkich. Podkłady z piasku w
budownictwie mieszk.i użytecz. publicznej, na podłożu
gruntowym

Podkłady betonowe. Podkłady z betonu zwykłego w
bud. mieszk. i użytecz. publicznej, z transportem i
układaniem ręcznym na podłożu gruntowym

m3

m3

21,84

10,19

3. Izolacja z folii pod posadzkę, styropian, folia, warstwa nośna i wykładzina TARKET Granit

Izolacje przeciwwilgociowe z folii PCW szerokiej. Pozioma
na sucho pod i nad styropian

Izolacje cieplne z płyt styropianowych gr 5 cm EPS 200
(FS-30). Izolacje poziome na folii ułożone na sucho, jedna
warstwa

Podkład betonowy gr 5 cm zbrojony siatką z drutu o
średn. 3,4 mm (1 ,00 kg/m2)
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291,19

145,59

5,82
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Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy
samopoziomującej. Warstwy wyr. i wygł. o gr.5 mm
wykonywane w pom leszcz, o pow. ponad 8 m2. z zaprawy
"CERESIT" CN 72

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych oraz listwy do
posadzek. Posadzki rulonowe bez warstwy izolacyjnej. Z
wykładziny grubości 1.4-1.8 mm bez warstwy izolac .na
kleju Pronivin

4. Roboty malarskie korytarza głównego

Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków.
Malowanie dwukrotnie tynków wewnętrznych sufitów

Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków.
Malowanie dwukrotnie tynków wewnętrznych ścian

Malowanie farbami olejnymi starych tynków
wewnętrznych. Malowanie ścian z jednokrotnym,
szpachlowaniem dwukrotne /f. olejna naw./

Malowanie farbą olejną elementów metalowych.
Malowanie dwukrotne grzejników radiatorowych. farbą
olejną

Malowanie farbą olejną elementów metalowych.
Miniowanie rur wodociągowych i gazowych o # do 50 mm

Wartość netto -

VAT 23 % -

Wartość brutto -
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145,59
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165,59

171,26

152,03

44,00

160,00

2. Termin wykonania zamówienia 20.08. 2011

3. Ofertę można złożyć:
- w formie pisemnej na adres urzędu,
- osobiście w sekretariacie urzędu gminy
do dnia 11.07.2011

4. Cena jest ceną ryczałtową i nie ulegnie zmianie przez cały okres realizacji zamówienia


