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Brańszczyk , dnia 06.02.2014r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Wójt Gminy Brańszczyk zaprasza do złożenia oferty na wykonanie remontu pomieszczeń w
PSP w Brańszczyku przy ul. Nadbużna 3, zgodnie z następującym zakresem:
- demontaż skrzydeł i wykucie ościeżnic,
- rozbiórka ścianek działowych w celu poszerzenia otworów drzwiowych ,
- wykucie bruzd i przebicie otworów pod rury,
- montaż nadproży na poszerzonych otworach drzwiowych,
- wykonanie murowanych ścianek działowych w.c. i wykonanie tynku,
- obudowa płytami GK. pionów,
- wymiana kratek wentylacyjnych
- wykonanie izolacji przeciwwodnej podposadzkowej w pom. mokrych.
- wykonanie gruntowania wszystkich posadzek oraz wykonanie wylewki wygładzającej
- montaż ościeżnic i stolarki drzwiowej wewnętrznej i drzwi aluminiowych zewnętrznych,
- montaż umywalki i w.c.
- montaż poręczy dla niepełnosprawnych,
- demontaż rurociągów wod-kan i wykonanie nowych ,
- wykonanie podejść odpływowych ,
- montaż dwóch grzejników łazienkowych z zaworami,
- montaż anemostatów i wentylatorów ściennych

Wszystkie materiały niezbędne do wykonania remontu zapewnia Wykonawca
Jakość i rodzaj materiałów użytych do remontu należy uzgodnić z Zamawiającym

UWAGA !!! Całkowitą wartość oferty należy obliczyć
na podstawie kosztorysu ofertowego
przygotowanego według załączonego przedmiaru
robót.
Cena w kosztorysie ofertowym będzie stanowić cenę
oferty.
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Termin wykonania zlecenia : do 15 marca 2014 r.
Ofertę na druku według załączonego wzoru, należy złożyć w zapieczętowanej kopercie
do dnia 14.02.2014r. do godz. 1100 na adres: Gmina Brańszczyk ul. Jana Pawła II 45, 07-221
Brańszczyk. Na kopercie z ofertą należy umieścić nazwę wykonawcy i nazwę zadania, którego ona
dotyczy oraz klauzulę „nie otwierać przed 14.02.2014r. godz. 1105”. Otwarcie ofert nastąpi w dniu
14.02.2014r. w siedzibie Urzędu Gminy w Brańszczyku o godz. 1105 w pokoju nr 1.
Postępowanie prowadzone jest bez stosowania przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. Prawo Zamówień Publicznych zgodnie z art. 4 pkt. 8 (z późn. zm.), gdyż wartość
zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 14.000,00 EURO.

Z poważaniem
WÓJT GMINY BRAŃSZCZYK
Mieczysław Pękul

Załącznik:
formularz oferty;
oświadczenie o spełnieniu warunków w postępowaniu
Przedmiar robót

