GMINA SADKOWICE
96-206 Sadkowice
woj. łódzkie

Sadkowice dn. 20.06.2011

Gmina Sadkowice
96-206 Sadkowice
Sadkowice 129A
tel. (46) 8156110
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
„Remont świetlicy wiejskiej w budynku komunalnym Lewin 48 Gmina Sadkowice"
Przedmiotem zamówienia jest:
1. Rozebranie pokryć dachowych i inne
W zakres zamówienia wchodzi:
Opis

Lp

j.m.

Ilość

m

13.30

1

Rozebranie pokrycia dachowego z płyt
azbestowo-cementowych. Gąsiory nie
nadające się do użytku.

2

Rozebranie pokrycia dachowego z płyt
azbestowo-cementowych. Płyty faliste nie
nadające się do użytku.

m2

220.78

3

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych.
Ołacenia dachu

m2

220.78

4

Rozebranie ścian kanałów, konstrukcji schodów
i kominów wolnostojących z cegły. Rozebranie
ręczne kominów wolnostojących przy użyciu
klinów i młotów

m3

0.72

5

Kominy wolno stojące w budynkach. Kominy z
cegieł wieloprzewodowe o przekroju przewodu
1/2x1/2 c

m3

0.72

6

Deskowanie i łacenie połaci dachowych z
tarcicy nasyconej. Ołacenie połaci dachowych
łatami 38x50 mm, o rozstawie łat ponad 24 cm

m2

220.78

7

Pokrycie dachu blachą dachówkopodobną.
Pokrycie dachu i obróbki blacharskie - płyty
dachowe

m2

220.78

8

Pokrycie dachu blachą dachówkopodobną.
Pokrycie dachu i obróbki blacharskie - gąsiory

m

13.30

9

Rynny dachowe z polichlorku winylu łączone na
uszczelki. Rynny z PCV półokrągłe o średnicy
125 mm

m

26.60

10

Rury spustowe z polichlorku winylu. Rury
spustowe z PCV okrągłe o średnicy 90 mm

m

14.00

11

Pokrycie dachu i obróbki blacharskie wiatrownica boczna

m

21.20

Razem koszty bezpośrednie (netto)-

VAT 23% Ogółem brutto -

Cena

Wartość

2. Remont świetlicy wiejskiej w Lewinie gm. Sadkowice
W zakres zamówienia wchodzi:
Lp

Opis

j.m.

Ilość

1

Przecieranie istniejących tynków
wewnętrznych. Niemalowanych lub
niepokrytych tapetą na stropach, biegach,
spocznik. wapno suchogaszone

m2

22.58

2

Przecieranie istniejących tynków
wewnętrznych. Niemalowanych lub
niepokrytych tapetą na ścianach, wapno
suchogaszone

m2

59.95

3

Malowanie farbami emulsyjnymi starych
tynków. Malowanie dwukrotnie tynków
wewnętrznych sufitów.

m2

22.58

4

Malowanie farbami emulsyjnymi starych
tynków. Malowanie dwukrotnie tynków
wewnętrznych ścian.

m2

33.87

5

Malowanie farbami olejnymi starych tynków
wewnętrznych. Malowanie ścian bez
szpachlowania, jednokrotne /f. olejna naw./

m2

35.55

6

Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z
betonu monolitycznego. Schodów
prostych /pochylni dla osób
niepełnosprawnych/

m3

1.90

7

Przecieranie istniejących tynków
wewnętrznych na stropach, wapno
suchogaszone

m2

38.72

8

Przecieranie istniejących tynków
wewnętrznych na ścianach, wapno
suchogaszone

m2

106.12

9

Przebicie otworów w ścianach z cegieł. Na
zaprawie wapiennej grub. 1/2 cegły

szt.

1.00

10

Wyjęcie ościeżnic ze ścian drewnianych, o
pow. od 1 m2 do 2 m2

m2

10.60

11

Okna z kształtowników z wysokoudarowego
PCW. Okna o powierzchni ponad 1,5 m2na łączniki rozporowe

m2

5.00

12

Parapety okienne od wewnątrz. Grubość
elementów do 4 cm, szerokość 30 cm - z
tworzywa sztucznego /analogia/

m

3.15

13

Drzwi o powierzchni ponad 1,5 m2 ze
świetlicy do magazynku /analogia/

m2

3.20

14

Ościeżnice stalowe malowane. Ościeżnice
stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych do
lokalu FD 1

szt.

1.00

15

Skrzydła drzwiowe pełne jednoskrzydłowe,
malowanie farbą olejną

m2

1.60

16

Malowanie farbami emulsyjnymi starych
tynków. Malowanie dwukrotnie tynków
wewnętrznych sufitów.

m2

38.72

17

Malowanie farbami emulsyjnymi starych
tynków. Malowanie dwukrotnie tynków
wewnętrznych ścian.

m2

47.06

18

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

m2

54.44

19

Różne obróbki i elementy z blachy stalowej
ocynkowanej. Obróbki przy oknach
szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm,
grubość blachy 0,55 mm

m2

1.04
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20

Wym. rur winidur. karb. i rur izol. płaszcz, na
rury winid. karb. w bruzdach. Podłoża inne.
średnica rury do 21 mm

m

27.00

21

Wymiana przewodów kabelkowych w rurach
instalacyjnych. Przewody kabelkowe o
łącznym przekroju żył do 7,5 mm2

m

27.00

22

Wymiana puszek uniwersalnych z tworzyw
sztucznych dla przewód, kabelk. o wym. do
75x75 mm - 3 odgałęzienia, przekrój
przewodów do 2,5 mm2

szt.

9.00

23

Wymiana łączników warstwowych o
natężeniu prądu do 25 A. Ilość
przyłączanych przewodów do - 2. podłoże
inne

szt.

3.00

24

Wymiana opraw oświetleniowych na
sufitach podwieszonych. Oprawa
świetlówkowa do 4x40 W

szt.

3.00

25

Wymiana gniazd wtyczkowych natynkowych
trzybiegowych o natężeniu prądu do 63 A.
Podłoże inne, natężenie prądu do 63 A.

szt.

6.00

26

Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu
elektryczn. niskiego napięcia. Obwód do
3 faz

pomiar

3.00

W

ij. łSdzkie

Razem koszty bezpośrednie (netto) -

VAT 23% Ogółem brutto 3. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych
4. Zamawiający przewiduje fakturowanie robót w dwóch częściach:
1) remont dachu
2) remont świetlicy
5. Termin wykonania zamówienia do dnia 31.10.2011
6. Termin odbioru inwestycji po wykonaniu zamówienia 31.10.2011
7. Ofertę można złożyć:
- w formie pisemnej na adres urzędu,
- osobiście w sekretariacie urzędu gminy
do dnia 11.07.2011 do godz. 15.00
8. Cena jest ceną ryczałtową i nie ulegnie zmianie przez cały okres realizacji zamówienia.

