OFERTA
w odpowiedzi na zapytanie ofertowe realizowane w trybie zasady konkurencyjności
1. Zamawiający: Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Rudkach.
2. Przedmiot zamówienia:
Prace remontowo-budowlane w budynkach świetlic w miejscowościach Nowa Słupia, Stara
Słupia, Rudki, Baszowice, Mirocice.
CPV:
45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie
45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian
45410000-4 – Tynkowanie
45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
LP

Zakres prac
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Usunięcie odpadającego tynku sufit

2

Gruntowanie sufitu gruntem
szczepnym

3

Tynkowanie sufitu

4

Gruntowanie całego sufitu

5

Malowanie sufitu

6

Gruntowanie ścian

7

Malowanie ścian

Liczba
Uwagi
jednostek
Rudki
Na powierzchni ok. 15m2 należy usunąć tynk
odparzony / pozostałości odpadłego tynku aż do
15 m2
podłoża w celu uzyskania powierzchni pod
gruntowanie i tynkowanie.
Zagruntowanie oczyszczonej z odpadającego
tynku powierzchni dobrej jakości gruntem
15 m2
szczepnym, w celu przygotowania podłoża pod
tynkowanie.
Tynkowanie przygotowanej powierzchni tynkiem,
15 m2
tynkiem lekkim.
Gruntowanie całej powierzchni sufitu, łącznie z
162,74 m2
naprawioną powierzchnią gruntem pod farbę.
Malowanie całego sufitu, uprzednio
zagruntowanego, farbą wodorozcieńczalną,
lateksową lub akrylową dobrej jakości, do
162,74 m2
uzyskania jednolitej barwy, bez przebić. Minimum
dwie warstwy farby.
Kolor do uzgodnienia z zamawiającym.
Gruntowanie całej powierzchni ścian gruntem
417,6 m2
pod farbę.
Malowanie uprzednio zagruntowanej
powierzchni ścian farbą wodorozcieńczalną,
lateksową o większej ilości spoiwa, dobrej jakości,
417,6 m2
tworzącą powłokę odporną na zmywanie i
szorowanie. Malowanie do uzyskania jednolitej
barwy, bez przebić. Minimum dwie warstwy
farby.

Kolor do uzgodnienia z zamawiającym.
Panele podłogowe o najlepszej klasie ścieralności
AC5 lub wyższej, grubości nie mniejszej niż 8 mm,
fazowane 4-stronne (V-fuga).
Panele na podłogę wraz z
Montaż paneli na podkładzie- dopuszczalne
8
162,74 m2
montażem
drewnopochodne, pianki z tworzyw sztucznych,
itp. Typ i grubość dobrane do uzyskania równiej
powierzchni pod panele.
Kolor i wzór do uzgodnienia z zamawiającym.
Listwowanie parkietu listwami z tworzywa
sztucznego po obwodzie pomieszczenia, wraz z
9
Listwowanie parkietu
52,2 mb
łącznikami, narożnikami.
Kolor i wzór dobrany do paneli.
Uwagi ogólne do prac w budynku w Rudkach. Pomieszczenie o dużej wysokości. Prace na ścianach i suficie
wymagają zastosowania rusztowań. Wykonawca jest zobowiązany do demontażu/zabezpieczenia
elementów wyposażenia sali- opraw oświetleniowych, kontaktów, przełączników, siedzeń publiczności,
drzwi, okien, sceny, grzejników, itp. tak, aby nie zostały uszkodzone ani zabrudzone podczas prac.
Po zakończeniu prac wykonawca jest zobowiązany uprzątnąć odpady budowlane oraz sprzątnąć
pomieszczenie.
Baszowice
Tynk w pomieszczeniu ma pęknięcia o łącznej
długości ok. 35 mb. Pęknięcia należy naprawić
usuwając pęknięty tynk i wypełniając je siatką
10
Reperacja pęknięć w tynku
35 mb
zbrojącą oraz odpowiednią zaprawą szpachlową
do reperacji pęknięć. Reperacje powinny być
przygotowane do malowania.
Gruntowanie całej powierzchni sufitu gruntem
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Gruntowanie sufitu
34,65 m2
pod farbę.
Gruntowanie całej powierzchni ścian gruntem
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Gruntowanie ścian
68,32 m2
pod farbę.
Malowanie całego sufitu, uprzednio
zagruntowanego, farbą wodorozcieńczalną,
lateksową lub akrylową dobrej jakości, do
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Malowanie sufitu
34,65 m2
uzyskania jednolitej barwy, bez przebić. Minimum
dwie warstwy farby.
Kolor do uzgodnienia z zamawiającym.
Malowanie uprzednio zagruntowanej
powierzchni ścian farbą wodorozcieńczalną,
lateksową o większej ilości spoiwa, dobrej jakości,
tworzącą powłokę odporną na zmywanie i
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Malowanie ścian
68,32 m2
szorowanie. Malowanie do uzyskania jednolitej
barwy, bez przebić. Minimum dwie warstwy
farby.
Kolor do uzgodnienia z zamawiającym.
Uwagi ogólne do prac w budynku w Baszowicach: Wykonawca jest zobowiązany do
demontażu/zabezpieczenia elementów wyposażenia sali- opraw oświetleniowych, kontaktów,

przełączników, drzwi, okien, grzejników, itp. tak, aby nie zostały uszkodzone ani zabrudzone podczas prac.
Po zakończeniu prac wykonawca jest zobowiązany uprzątnąć odpady budowlane oraz sprzątnąć
pomieszczenie.
Mirocice
Gruntowanie całej powierzchni sufitu gruntem
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Gruntowanie sufitu
85,56 m2
pod farbę.
Gruntowanie całej powierzchni ścian gruntem
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Gruntowanie ścian
103,6 m2
pod farbę.
Malowanie całego sufitu, uprzednio
zagruntowanego, farbą wodorozcieńczalną,
lateksową lub akrylową dobrej jakości, do
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Malowanie sufitu
85,56 m2
uzyskania jednolitej barwy, bez przebić. Minimum
dwie warstwy farby.
Kolor do uzgodnienia z zamawiającym.
Malowanie uprzednio zagruntowanej
powierzchni ścian farbą wodorozcieńczalną,
lateksową o większej ilości spoiwa, dobrej jakości,
tworzącą powłokę odporną na zmywanie i
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Malowanie ścian
103,6 m2
szorowanie. Malowanie do uzyskania jednolitej
barwy, bez przebić. Minimum dwie warstwy
farby.
Kolor do uzgodnienia z zamawiającym.
Uwagi ogólne do prac w budynku w Mirocicach: Wykonawca jest zobowiązany do
demontażu/zabezpieczenia elementów wyposażenia sali- opraw oświetleniowych, kontaktów,
przełączników, drzwi, okien, grzejników, itp. tak, aby nie zostały uszkodzone ani zabrudzone podczas prac.
Po zakończeniu prac wykonawca jest zobowiązany uprzątnąć odpady budowlane oraz sprzątnąć
pomieszczenie.
Nowa Słupia
Gruntowanie całej powierzchni sufitu gruntem
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Gruntowanie sufitu
145,41 m2
pod farbę.
Gruntowanie całej powierzchni ścian gruntem
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Gruntowanie ścian
212,96 m2
pod farbę.
Gruntowanie całej powierzchni słupów gruntem
pod farbę.
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Gruntowanie słupów
81,36 m2
W pomieszczeniu są słupy- elementy
konstrukcyjne, które należy gruntować i malować
tak jak ściany pomieszczenia.
Malowanie całego sufitu, uprzednio
zagruntowanego, farbą wodorozcieńczalną,
lateksową lub akrylową dobrej jakości, do
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Malowanie sufitu
145,41 m2
uzyskania jednolitej barwy, bez przebić. Minimum
dwie warstwy farby.
Kolor do uzgodnienia z zamawiającym.
Malowanie uprzednio zagruntowanej
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Malowanie ścian
212,96 m2 powierzchni ścian farbą wodorozcieńczalną,
lateksową o większej ilości spoiwa, dobrej jakości,

tworzącą powłokę odporną na zmywanie i
szorowanie. Malowanie do uzyskania jednolitej
barwy, bez przebić. Minimum dwie warstwy
farby.
Kolor do uzgodnienia z zamawiającym.
Malowanie uprzednio zagruntowanej
powierzchni słupów farbą wodorozcieńczalną,
lateksową o większej ilości spoiwa, dobrej jakości,
tworzącą powłokę odporną na zmywanie i
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Malowanie słupów
81,36 m2
szorowanie. Malowanie do uzyskania jednolitej
barwy, bez przebić. Minimum dwie warstwy
farby.
Kolor do uzgodnienia z zamawiającym.
Uwagi ogólne do prac w budynku w Nowej Słupi. Wykonawca jest zobowiązany do
demontażu/zabezpieczenia elementów wyposażenia sali- opraw oświetleniowych, kontaktów,
przełączników, drzwi, okien, grzejników, itp. tak, aby nie zostały uszkodzone ani zabrudzone podczas prac.
Po zakończeniu prac wykonawca jest zobowiązany uprzątnąć odpady budowlane oraz sprzątnąć
pomieszczenie.
Stara Słupia
W pomieszczeniu występuje pleśń w dolnych
częściach ścian, na styku podłogi i ścian.
Wykonawca jest zobowiązany naloty usunąć
Usunięcie pleśni z dolnych
chemicznie i mechanicznie, w razie potrzeby z
części ścian i z podłogi w
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17,65 mb
wierzchnią warstwą tynku, miejsca wystąpienia
miejscach styku ze ścianami i
pleśni należy wyczyścić preparatem przeciw
reperacja ścian.
pleśni. Ewentualne uszkodzenia tynku przy
usuwaniu pleśni należy zagruntować i położyć
nową warstwę tynku lub zaprawy szpachlowej.
Położenie na posadzkę folii, styropianu
posadzkowego o grubości 10cm, folii, siatki
Docieplenie posadzki,
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76,5 m2
zbrojącej i wykonanie wylewki cementowej z
wykonanie wylewki.
mikrozbrojeniem o grubości 7 cm miksokretem.
Pielęgnacja wylewki w okresie wiązania.
Po związaniu i wyschnięciu wylewki, wykonawca
zagruntuje posadzkę i położy na niej, na kleju
elastycznym do gresu, gres panelowy (imitacja
drewna). Na obwodzie pomieszczenia wykonany
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76,5 m2
Położenie gresu
zostanie cokół z gresu podłogowego o wysokości
min. 5 cm. Podłoga i cokoły zostaną zafugowane
zaprawą fugową elastyczną, wodoodporną.
Wzór gresu do uzgodnienia z zamawiającym.
Wykonawca zamontuje w pomieszczeniu dwa
grzejniki o mocy łącznej nie mniejszej niż 2x
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2 sztuki
3000W (moc przy temp. wejścia na grzejnik 75°C ,
Montaż dwóch grzejników
wyjścia z grzejnika 65°C, temperaturze
pomieszczenia 20°C). Grzejniki stalowe, wraz z

zaworami (bez termostatów), z wieszakami na
ściany.
Do pomieszczenia doprowadzone są stalowe rury
grzewcze. Wykonawca powinien dostosować
połączenia do montowanych grzejników
(przedłużyć/skrócić, zamontować kolanka czy
dodatkowe odcinki rur, itp.).
Gruntowanie całej powierzchni sufitu gruntem
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Gruntowanie sufitu
76,5 m2
pod farbę.
Gruntowanie całej powierzchni ścian gruntem
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Gruntowanie ścian
119 m2
pod farbę.
Malowanie całego sufitu, uprzednio
zagruntowanego, farbą wodorozcieńczalną,
lateksową lub akrylową dobrej jakości, do
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Malowanie sufitu
76,5 m2
uzyskania jednolitej barwy, bez przebić. Minimum
dwie warstwy farby.
Kolor do uzgodnienia z zamawiającym.
Malowanie uprzednio zagruntowanej
powierzchni ścian farbą wodorozcieńczalną,
lateksową o większej ilości spoiwa, dobrej jakości,
tworzącą powłokę odporną na zmywanie i
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Malowanie ścian
119 m2
szorowanie. Malowanie do uzyskania jednolitej
barwy, bez przebić. Minimum dwie warstwy
farby.
Kolor do uzgodnienia z zamawiającym.
Uwagi ogólne do prac w budynku w Starej Słupi. Wykonawca jest zobowiązany do
demontażu/zabezpieczenia elementów wyposażenia sali- opraw oświetleniowych, kontaktów,
przełączników, drzwi, okien, itp. tak, aby nie zostały uszkodzone ani zabrudzone podczas prac. Po
zakończeniu prac wykonawca jest zobowiązany uprzątnąć odpady budowlane oraz sprzątnąć
pomieszczenie.
Dodatkowe uwagi do zamówienia:
 Materiały przed wbudowaniem, zastosowaniem lub zainstalowaniem będą przedstawiane
Zamawiającemu do akceptacji.
 Prace towarzyszące oraz roboty tymczasowe nieobjęte specyfikacją a konieczne do uwzględnienia:
organizacja i zabezpieczenie i organizacja terenu prowadzonych robót, uporządkowanie terenu
objętego robotami i doprowadzenie go do stanu pierwotnego oraz wszelkie inne prace nieobjęte
specyfikacją a konieczne do wykonania ze względu na sztukę budowlaną.
 Różnice pomiędzy przyjętymi przez Wykonawcę przy sporządzaniu oferty ilościami, cenami i
przewidywanymi elementami, a faktycznymi ilościami, cenami i koniecznymi do wykonania
elementami stanowią ryzyko Wykonawcy i obciążają go w całości.
 Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający żąda
wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć
podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. Powierzenie wykonania
części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte
wykonanie tego zamówienia.



Przed złożeniem oferty potencjalny wykonawca może dokonać oględzin i pomiarów miejsc
wykonania usługi. W tym celu należy się kontaktować z Zamawiającym i uzgodnić termin oględzin
i pomiarów.

3. Nazwa wykonawcy: ……………………………………………………………………………………………………………………
4. Adres wykonawcy: …………………………………………………………………………………………………………………….
5. NIP: ………………………………………………………..
6. REGON: …………………………………………………..
7. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:
a. Cenę netto (słownie złotych): …………………………………………………………………………………………
b. Podatek VAT (słownie złotych): ………………………………………………………………………………………
c. Cenę brutto (słownie złotych): ………………………………………………………………………………………
8. Oświadczenia Wykonawcy:
a. Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami zapytania ofertowego, w tym z opisem
przedmiotu zamówienia, i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń.
b. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
c. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
d. Wobec przedsiębiorstwa nie otwarto likwidacji oraz nie ogłoszono upadłości.
e. W przypadku wyboru oferty, zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie
określonym przez zamawiającego.
f. Nie jestem powiązany z zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania
kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub
osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w
szczególności na:
 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji
 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
 pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia
w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
……………………

…………………………………………………………………………………………….

Data

podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej i pieczątka wykonawcy.

