Rozeznanie rynku nr I
Rzepedź, 14.08.2013
…………………………
Miejscowość i data

Zapytanie ofertowe
W związku z realizacją projektu „Galeria sztuki w kuźni dziedzictwem kulturowym
Bieszczad” (Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu
współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej)
zapraszam do złożenia oferty na: remont budynku i zakup wyposażenia

Szczegółowa specyfikacja towaru/usługi:
1. Remont kapitalny dachu powierzchni 170,00 m2 :
 wymiana pokrycia dachowego z eternitu na dachówkę,
 wymiana łat i kontrłat,
 założenie łaty dachowej,
 impregnacje wszystkich drewnianych elementów.
2. Przebudowa 1 komina: naprawa uszkodzeń.
3. Częściowa przebudowa ścian i słupów: uzupełnienie ubytków, wymiana kruszących się cegieł
na pow. ok. 5 m2
4. Izolacja fundamentów:
 odkopanie fundamentów 135 m.b ,
 zaizolowanie i obłożenie folią.
5. Renowacja elewacji na całości budynku: wyczyszczenie, uzupełnienie ubytków.
6. Roboty wykończeniowe wewnętrzne:
 naprawa pęknięć, wyrównanie, otynkowanie wszystkich ścian wewnętrznych,
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 wykonanie sufitu z desek pow, 12 m2 ,
 wykonanie wylewek na podłodze i położenie płytek podłogowych na powierzchni. 48,22
m2
7. Instalacja elektryczna:
 wykonanie przyłącza elektrycznego od słupa do budynku,
 ułożenie wewnątrz linii zasilającej od złącza licznikowego do tablicy bezpieczników
 montaż tablicy bezpieczników,
 wykonanie uziemienia roboczego PEN,
 ułożenie instalacji oświetleniowej 4 obowody 230V,
 ułożenie instalacji,
 montaż, osprzętu elektrycznego,
 montaż osprzętu gniazdkowego,
 podłączenie i uruchomienie,
 podłączenie i uruchomienie hydroforu .
8. Instalacja wodno – kanalizacyjna:
 podłączenie instalacji wodociągowej,
 podłączenie przyłącza instalacji wodociągowej ze studni głębinowej do budynki 42 m,
 podłączenie pompy głębinowej głębokość 25 m,
 wykonanie kanalizacji w budynku ,
 wykonanie instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej (wymiana starej na nową),
 podłączenie toalet (2 szt), zlewozmywaków (3 szt), umywalek (2szt), zmywarki (1 szt),
 podłączenie hydroforu i bojlera elektrycznego,
9. Ogrzewanie:
 wykonanie pieca z kamienia i cegły składającego się z kuchni na drewno, pieca
chlebowego i paleniska kowalskiego.
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10. Naprawa ogrodzenie obiektu 90m:
 płot drewniany i słupt z okrąglaków modrzewia osadzone na kotwach w stopach
betonowych,
 pomalowanie elementów drewnianych impregnatem,
 zrobienie bramy wjazdowej.
11. Plac zabaw dla dzieci: wykonanie huśtawki i piaskownicy.

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: ATELIER – E.S. Elżbieta Skripkariuk, Rzepedź 69, 38-542 Rzepedź,
elaskrip@interia.pl w nieprzekraczalnym terminie do 28.08.2013. do godziny 10.00. 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 ATELIER – E.S. Elżbieta Skripkariuk, Rzepedź 69, 38-542 Rzepedź .
Dodatkowe informacje:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania
przyczyny.
Powodem odrzucenia oferty będzie cena przewyższająca zaplanowany budżet.
Załączniki:
1. Formularz oferty – załącznik nr 1 do rozeznania rynku nr I
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