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  Przecław 18-08-2022  

Zapytanie przetargowe 01/08/2022 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Przecław – Zielone Pole” w Przecławiu zaprasza do złożenia oferty  
na wykonanie remontu klatek schodowych Przecław 94, 94a, 94b, 94c, 94d, 94e, 94f, 94g 

Oferta powinna zawierać: 
- informacje dot. Wykonawcy składającego ofertę (nazwa, adres, NIP, tel. kontaktowy, adres e-mail) 
- cenę za remont jednej klatki schodowej wraz z przedsionkiem oraz całościową wycenę prac związanych z remontem 
klatek w budynku Przecław 94, 94a, 94b, 94c, 94d, 94e,94f, 94g 
- proponowany termin rozpoczęcia i wykonania prac, z zastrzeżeniem, że termin zakończenia prac powinien nastąpić 
nie później niż do 30 listopada 2022r. 
 
Zakres prac : 
1.Przedsionki klatek schodowych budynku Przecław 94 do 94g:  

-zabezpieczenie podłóg, stolarki folią 
-sufity: przetarcie istniejących tynków, uzupełnienie ubytków, gruntowanie, dwukrotne malowanie farbami 
emulsyjnymi, osadzenie kratek wentylacyjnych w suficie 

Powierzchnia sufitu 1 przedsionka klatki schodowej ok.3,6m2 

2.Klatki schodowe Przecław 94 do 94g oprócz 94d 
- zabezpieczenie podłóg, stolarki folią 
- ściany, sufity: przetarcie istniejących tynków, uzupełnienie ubytków, gruntowanie, dwukrotne malowanie 
farbami emulsyjnymi z uwzględnieniem na ścianach wysokości lamperii od posadzki 1,50m w tym cokół z płytek 
ok 10 cm (lamperia - malowanie farbą lateksową odporną na ścieranie, zmywanie)  
- oczyszczenie, odtłuszczenie, pomalowanie balustrad  
- cokoły i podstopnice: gruntowanie - pomalowanie farbami miniowymi do gruntowania a następnie malowanie 
farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi 
- malowanie farbą olejną lub ftalową metalowych drzwiczek skrzynki zabezpieczającej liczniki gazowej, rur 
przebiegających po klatce schodowej 
- drobne prace naprawcze (wymiana uszkodzonego gniazdka, pojedynczych płytek, doczyszczenie kloszy) 
- posprzątanie po wykonanych pracach  
 Powierzchnie poziome 1 klatki schodowej (sufity/stropy, powierzchnia pod biegiem schodowym) ok. 50m2, 
 Powierzchnie pionowe 1 klatki schodowej (ściany ) ok. 130 m2 

3.W klatce Przecław 94d – klatka schodowa - odświeżenie powłok malarskich ścian (ok. 77m2) klatki schodowej do 
spocznika pomiędzy parterem a pierwszym piętrem. 
 
Kolor użytej farby do ustalenia z Zamawiającym. 
 
Przed złożeniem oferty Wykonawca zobowiązany do dokonania wizji lokalnej, uzyskania wszelkich informacji  
i samodzielnego pomiaru. 
 
Wszelkie informacje dot. w/w zamówienia można uzyskać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej Przecław – Zielone 
Pole w Przecławiu Przecław 81a/2, 72-005 Przecław tel. 91 482 27 33. 
 

Zamkniętą w kopercie ofertę z opisem „Oferta na remont klatek Przecław 94-94g” należy złożyć w terminie  
do 30-08-2022r.do godz. 15:00 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej Przecław – Zielone Pole w Przecławiu  
Przecław 81a/2, 72-005 Przecław  
Otwarcie ofert nastąpi 31.08.2022r. (środa) godz. 12:00 w siedzibie Spółdzielni Przecław 81a/2. 
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Przecław – Zielone Pole zastrzega sobie prawo możliwości unieważnienia 
postępowania przetargowego bez podania przyczyny. 
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