
 
        

Zapytanie ofertowe 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski zwraca się z zapytaniem ofertowym 

na wykonanie remontu pomieszczeń biurowych  

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski. 

 

1. Przedmiot zapytania 

Remont pomieszczeń biurowych Stowarzyszenia LGD Szlak Tatarski o powierzchni 90,20 m2. Prace 

będą obejmowały remont wewnątrz budynku, lokalizacja operacji ul. Grodzieńska 1, 16- 100 Sokółka. 

Przewidywany czas wykonanie remontu sierpień-wrzesień 2018 roku. Remont obejmuje: 

a) remont pomieszczeń biurowych: 

 - demontaż listew w części biurowej budynku,  

- usunięcie wykładziny PCV z powierzchni posadzki 66 m2 , 

- gruntowanie całej powierzchni ścian i sufitów, 

- szpachlowanie sufitu oraz ścian pomieszczeń biurowych, 

- przetarcie gładzi wraz z gruntowaniem, 

- malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi, 

- gruntowanie preparatem głęboko penetrującym posadzki w pomieszczeniu biurowym, 

- posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej 66 m2, 

- cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej z przycinaniem . 

b) łazienka: 

- wykucie z muru ościeżnicy stalowej, 

- rozebranie muru z cegły, 

- demontaż sedesu, 

- rozebranie posadzki z płytek ceramicznych, 

- skucie płytek z ścian, 

- demontaż instalacji wodnokanalizacyjnej, 

- demontaż instalacji elektrycznej, 

- powiększenie łazienki poprzez dobudowanie ścian z cegieł, 

- obsadzenie ościeżnicy w murze, 

- wykonanie nowej instalacji wodnokanalizacyjnej oraz wymiana pionu kanalizacyjnego, 

- wykonanie nowej instalacji elektrycznej, 

- wykonanie tynków na całej powierzchni ścian, 

- zabudowa rur kanalizacyjnych, 



 

- montaż sufitu na rusztach metalowych z płyty karton gips, 

- wykonanie posadzki, 

- licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża, 

- posadzki płytkowe układane z kamieni sztucznych na klej, przygotowanie podłoża, 

- szpachlowanie ścian i sufitów wraz z malowaniem farbami emulsyjnymi, 

- montaż skrzydła drzwiowego, płytowe wewnątrz lokalowe, 

- montaż umywalki pojedynczej porcelanowej z syfonem, 

- ustęp pojedynczy z płuczką z porcelany – kompakt, 

- montaż baterii umywalkowej, 

- montaż lustra nad umywalką. 

c) Zaplecze kuchenne: 

- przesunięcie zlewu kuchennego wraz z doprowadzeniem rur wodnokanalizacyjnych, 

- przecieranie ścian i sufitów, 

- gruntowanie wraz z malowaniem farbami emulsyjnymi, 

- ułożenie płytek na ścianie przy zlewie. 

d) Korytarz: 

- przecieranie ścian i sufitów na całej powierzchni korytarza, 

- gruntowanie wraz z malowaniem farbami emulsyjnymi. 

e) Klatka schodowa: 

- przecieranie tynków, wypełnianie ubytków wraz z malowaniem farbami emulsyjnymi, 

- wywóz gruzu wraz z kosztem utylizacji. 

2. Kryteria oceny ofert 

O wyborze oferty będzie decydować cena oraz termin realizacji zamówienia. 

3. Termin i sposób składania ofert cenowych 

Ofertę należy dostarczyć do biura Stowarzyszenia LGD Szlak Tatarski (w formie pisemnej: osobiście, 

pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej) w terminie od 11 lipca 2018 r. do 26 

lipca 2018 r. do godz. 15:00. 

4. Inne informacje 

Prosimy o podanie ceny brutto. Cena za wykonanie usługi powinna obejmować całość kosztów 

niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia. Cena powinna obejmować koszty zakupu 

materiału wraz z robocizną. 

Forma płatności za wykonanie usługi: przelew bankowy po realizacji zlecenia. 
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