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Raport z publikacji zapytania ofertowego nr 29/19/06/2018 na Portalu Ogłoszeń

ARiMR

https://portalogloszen.arimr.gov.pl/

Dane podstawowe

Data i godzina publikacji ogłoszenia: 19.06.2018 12:09:31

Data i godzina wygenerowania raportu: 19.06.2018 12:10:00

Status: Opublikowane

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Działanie: /

Nabór:

Koniec terminu składania ofert: 05.07.2018

Termin realizacji zamówienia: 30.12.2018

Rodzaj planowanej inwestycji:

Branża:

Lokalizacja planowanej inwestycji

1. POLSKA, Województwo DOLNOŚLĄSKIE, Powiat legnicki,Gmina Krotoszyce (gmina wiejska)

Dane dodatkowe

Opis przedmiotu

zamówienia

Planowany obecnie remont ma na celu doprowadzenie do odpowiedniego stanu

sanitarno – technicznego ścian, sufitów, posadzek, itp., zgodnie z zaleceniami

oraz przeprowadzenie planowej termomodernizacji budynku świetlicy.

Remont polegać to będzie na: dociepleniu ścian zewnętrznych budynku,

renowacji drzwi, remoncie dużej sali świetlicy, wykonaniu ogrzewania

pomieszczeń świetlicy, wymianie okładzin ściennych w paru pomieszczeniach

oraz na zakupie wyposażenia świetlicy.

Opis projektowanych prac w poszczególnych pomieszczeniach poniżej.

Wymagania dotyczące robót, materiałów stosowanych i jakości wykonania

prac w Specyfikacji Technicznej.

2.2 Opis projektowanych prac remontowych.

Prace powinny obejmować:
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1. Docieplenie ścian zewnętrznych budynku:

• Montaż rusztowania zewnętrznego przyściennego na elewacji,

• Zabezpieczenie stolarki folią,

• Rozbiórka obróbek, rynien i rur spustowych,

• Wymiana zniszczonych fragmentów tynku ,

• Oczyszczenie i gruntowanie podłoża,

• Przyklejenie płyt styropianowych – styropian grafitowy gr.15 cm,

• Przyklejenie płyt styropianowych – styropian grafitowy gr.10 cm na

cokole,

• Przyklejenie płyt styropianowych – styropian grafitowy gr.5 cm na

węgarkach,

• Kołkowanie styropianu dyblami plastykowymi,

• Ochrona narożników wypukłych poprzez montaż profili

narożnikowych, z siatki   pancernej

• Zbrojenie powierzchni siatką z włókna szklanego – do wysokości 2,0 m

siatką      pancerną,

• Gruntowanie i tynkowanie powierzchni ścian tynkiem silikonowym,

• Gruntowanie i tynkowanie powierzchni cokołów tynkiem

dekoracyjnym – mozaikowym żywicznym

• Malowanie farbą silikonową ścian,

• Naprawa powierzchni posadzki przed wejściem głównym do budynku,

• Montaż wycieraczki czyszczącej stalowej w istniejącym osadniku

odwodnienia,

• Wykonanie osadnika odwodnienia wraz z montażem kratki czyszczącej

stalowej przed wejściem do części socjalnej,

• Montaż w oknie do magazynku nr 8 kraty stalowej, zewnętrznej wraz z

pomalowaniem,

• Przyklejenie podokienników zewnętrznych z płytek klinkierowych,

wraz z spoinowaniem

• Wykonanie obróbek blacharskich z blachy powlekanej na ogniomurach

i pasów  podrynnowych,

• Wykonanie obróbek z papy termozgrzewalnej na obróbkach

podrynnowych z blachy,

• Montaż uprzednio zdemontowanych rynien i rur spustowych,

• Rozebranie starej opaski betonowej,

• Wykonanie nowej opaski betonowej,

• Demontaż rusztowania zewnętrznego.

2. Renowacja drzwi zewnętrznych głównych do budynku.

• Renowacja starej stolarki drzwiowej (usunięcie warstw farby

malarskiej, oczyszczenie, flekowanie ubytków drewna, oczyszczenie

zawiasów, wymiana klamki z   szyldem i kluczem, 2-krotne szpachlowanie, 2-

krotne malowanie )

3. Remont dużej sali
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• Zabezpieczenie stolarki folią,

• Zbicie starych tynków na ścianach,

• Wykonanie sufitu podwieszonego z płyt gipsowo-kartonowych,

• Docieplenie sufitu wełną mineralną gr. 25 cm–ułożenie wełny na

płytach g-k na sucho,

• Wykonanie nowych tynków na ścianach cementowo-wapiennych

kategorii III,

• Zerwanie starej podłogi z parkietu,

• Wyrównanie podkładu pod płytki gresowe na podłodze,

• Położenie płytek gresowych na podłodze,

• Gruntowanie sufitów,

• Gruntowanie ścian,

• Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną sufitów,

• Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną ścian,

• Naprawa płytek ceramicznych na schodach do pomieszczenia nr 1 –

uzupełnienie brakujących fragmentów, usunięcie starych fug, wykonanie

nowych spoin,

• Renowacja drzwi do pomieszczenia nr 1 (usunięcie warstw farby

malarskiej, oczyszczenie, flekowanie ubytków drewna, oczyszczenie

zawiasów, wymiana klamki z

•            szyldem i kluczem, 2-krotne szpachlowanie, 2-krotne malowanie

)

• Sprzątnięcie sali po pracach remontowych.

4. Wykonanie ogrzewania pomieszczeń świetlicy

• Wykonanie otworów w ścianach,

• Wykonanie instalacji elektrycznej zasilające poszczególne

klimatyzatory – ułożenie przewodów elektrycznych wraz z osprzętem,

• Montaż klimatyzatorów w dużej sali -  3 szt. o mocy grzewczej 5,5 kW,

• Montaż klimatyzatorów w małej sali -  2 szt. o mocy grzewczej 3,5 kW,

• Montaż klimatyzatora w zapleczu kuchennym -  1 szt. o mocy

grzewczej 3,5 kW,

• Montaż klimatyzatora w korytarzu nr 1 -  1 szt. o mocy grzewczej 1,5

kW,

• Montaż klimatyzatora w korytarzu nr 7 -  1 szt. o mocy grzewczej 1,5

kW,

• Obróbka otworów w ścianach,

• Sprzątnięcie sal po pracach remontowych.

5. Wymiana okładziny ścian sanitariatów i korytarz nr 7

• Zabezpieczenie podłóg folią,

• Przygotowanie podłoża pod wykładziny ścienne z płytek – na ścianach

jest farba   olejna – gruntowanie ścian gruntem ziarnistym,

• Licowanie ścian płytkami ceramicznym 30x30cm, do wysokości
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lamperii = 1,6 m,

• Fugowanie płytek,

• Usunięcie folii zabezpieczającej,

• Sprzątnięcie sali po pracach remontowych.

6. Dostawa stołów i krzeseł

• Dostawa 10 szt. stołów na 8 krzeseł - 1900x900x770 ,

• Dostawa 80 szt. krzeseł,

Uwagi ogólne :

• Sufity malować farbą emulsyjną białą, typu Polinak DEKORAL lub

równoważne,

• Ściany malować farbą emulsyjną typu Polinak DEKORAL lub

równoważne,

Kryteria Nazwa kryterium: cena, waga: 60

Nazwa kryterium: termin gwarancji, waga: 40

Opis sposobu

przyznania punktacji

Cena 60% cn/cb x 60= ilość pkt Cn- cena oferty najkorzystniejszej

Cb- cena oferty badanej

Termin gwarancji 40% Od 0 mies. do 35 mies.- 0 pkt

Od 36 mies. do 71- mies. - 20 pkt

72 mies. i więcej -40 pkt

Warunki udziału w

postępowaniu

Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi spełniać warunki

udziału w postępowaniu dotyczące:

a)zdolności technicznej lub zawodowej wykażą 2 prace budowlane o zakresie

podanym w przedmiotowym postępowaniu ( ocieplenie ścian, wykonanie

tynków, wykonanie prac remontowych) o wartości ponad 40 tys. złotych.

Warunki wykluczenia -Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:

- jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego

- została złożona przez podmiot:

a) niespełniający warunków udziału w postępowaniu

b) powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub osobami, o

których mowa w art 43a ust 4 ustawy

- została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu.

Dodatkowe

informacje

W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawcy

są zobowiązani złożyć następujące dokumenty:

Razem z ofertą:

A) Wykaz wykonanych robót w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym

okresie.



str. 5

Wydruk wykonany przy pomocy Portalu Ogłoszeń ARiMR wersja 2.1.11 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Załączniki     SIWZ.docx

    zalacznik.nr.3.projekt umowy.doc

    przedmiar.pdf

    projekt.wykonawczy.pdf

Miejsce składania ofert

Województwo: DOLNOŚLĄSKIE

Powiat: legnicki

Gmina: Krotoszyce (gmina wiejska)

Miejscowość: KROTOSZYCE

Kod pocztowy: 59-223

Ulica: PIASTOWSKA

Nr domu: 46

Nr lokalu:

Email: UG@KROTOSZYCE.PL

Numer FAX: 767434193

Nazwa firmy/osoba kontaktowa: Justyna Liszyk-Świder

Dane Zamawiającego

Imię: Barbara

Nazwisko: Dąbrowska

Firma: STOWARZYSZENIE NASZE JANOWICE

Email:

Numer telefonu:

Historia ogłoszenia

Id ogłoszenia Data edycji Status Zakres zmian

29/19/06/2018
19.06.2018

12:09:31

Opublikowano

ogłoszenie
Brak zmian

29/19/06/2018
19.06.2018

12:09:00

Utworzono

ogłoszenie
Brak zmian


