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ZAPYTANIE O CENĘ  

 

Remont klatki schodowej  

Wspólnota Mieszkaniowa  Zielona Góra , ul. Kościuszki 11 
 

Zarządca nieruchomości Elżbieta Jaworska zaprasza w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Kościuszki 11       

w Zielonej Górze do składania oferty cenowej na zadanie pn.  

"Remont  klatki schodowej w budynku ul. Kościuszki 11 w Zielonej Górze".  

Opis robót:  

Zeskrobanie i zmycie starych powłok malarskich 

Usunięcie rur po CO 

Naprawa uszkodzeń tynku 

Zagruntowanie całości ścian i sufitów 

Ługowanie farby olejnej z lamperii 

Dwukrotne szpachlowanie ścian  zaprawą gipsowo—klejową 

Dwukrotne malowanie sufitów i ścian farbą emulsyjną 

Dwukrotne malowanie  cokołów i  podstaw schodów farbą olejną 

Zagruntowanie ścian  lamperii farbą podkładową akrylową, 

Położenie tynku dekoracyjnego mozaikowego na bazie drobnych piasków kwarcowych  o granulacji do 0,8 mm 

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad 

Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej  

Dwukrotne malowanie szafek i  drzwiczek  farbą olejną 

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur   znajdujących się na klatce schodowej 

Zabezpieczenie folią otworów okiennych , drzwiowych, posadzek  przed wykonaniem robót i sprzątanie         

końcowe  

Kolor do ustalenia 

Oferta cenowa według własnych pomiarów 

 

1. W postępowaniu nie obowiązują przepisy PZP. 

2. Podana w ofercie cena (łącznie z podatkiem VAT) nie jest stała i podlega negocjacji, tylko do czasu wyboru 

oferty i podpisania umowy. 

3. Oferta winna zawierać : 

Cenę na podstawie kosztorysu ofertowego (brutto), 

Okres gwarancji na wykonane roboty i wykorzystane materiały, 

 

4. Ofertę cenową należy przedstawić najpóźniej do dnia 28 kwietnia 2014 r. do godz. 15:00 w biurze zarządcy. 

5. Nieprzekraczalny termin wykonania: 1 miesiąc od dnia podpisania umowy. 

6. Warunki płatności – przelew w terminie 21 dni od daty dostarczenia faktury do zamawiającego.  

7. Faktura wystawiana na   podstawie  końcowego protokołu odbioru robót. 

8. Dodatkowe informacje udzielane są pod nr tel. 504 632 962. 

9. Podpisanie umowy nastąpi niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty. 

10. Termin negocjacji ogłoszony zostanie po zebraniu ofert. 


