Gołdap, dnia 16.10.2018 r.

Instrukcja do złożenia oferty na wykonanie wzmocnienia płyty stropowej nad piwnicą pod
lokalem nr 1 w budynku mieszkalnym przy ulicy Kościuszki 8 w Gołdapi.
Opis robót:
Remont obejmuje:
- uzupełnienie ubytków w stropie poprzez zamurowanie,
- zaprawienie pęknięć w płycie stropowej zaprawą cementową,
- odbicie tynków wewnętrznych, stropy płaskie z zaprawy cementowo-wapiennej,
- umocowanie siatek tynkarskich, siatka cięto – ciągniona; stropy płaskie, podciągi,
- wypełnienie zaprawą cementową oczek siatki cięto – ciągnionej,
- tynki zwykłe wykonane ręcznie, stropy i podciągi, kategoria II,
- montaż podciągów stalowych z belek dwuteowych PE 120 i 100,
- montaż podciągów stalowych z RP 100x80x4,
- obmurowanie końców belek stalowych,
- montaż żeberek z RK 40x40x4,
- przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką- mokrą, gruntowanie preparatem
wzmacniającym 1 – krotnie,
- montaż izolacji termicznej ze Styroduru gr. 5 cm pomiędzy żeberkami na zaprawę klejącą,
- tynki zwykłe wykonane ręcznie, stropy i podciągi, kategoria II,
- osiatkowanie stropu łącznie z wystającymi częściami żeber, beleczek i podciągów,
- malowanie 2 – krotne tynków wewnętrznych , farba wapienna , sufity,
Roboty niezbędne do wykonania:
- Rozebranie ściany murowej gr. 27 cmnad istniejącym otworem drzwiowym
- wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczanie i obsadzenie belek stalowych, PE
100,
- obmurowanie końców belek stalowych,
- osiatkowanie nadproża,
- tynki nadproża, cem-wap kat. II,
- osadzenie drzwi p. poż E 160, stalowych o pow. do ,2.0 m2,
- posadzki cementowe gr. 3,5 cm na istniejącej betonowej
- dodatek za pogrubienie o 1 cm,
- przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa wapienna, grubość ścian 1 ½ cegły – pod montaż
kratki,
- obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne,
- montaż rury nawiewnej PCE fi 160 na ścianie budynku,
- izolacja termiczna rury PCE fi 160 kształtkami z twardej pianki,
tynki ościeży przy drzwiach.
Termin wykonania 2018 / 2019 r.
Załącznikami do oferty są :
1. Formularz ofertowy.
2. Kosztorys ofertowy pełny.
3. Oświadczenie Wykonawcy o posiadanej polisie lub innym dokumencie ubezpieczenia OC w

zakresie prowadzonej działalności.
4. Wykonawca powinien posiadać kierownika budowy posiadającego odpowiednie uprawnienia z
zakresu robót. Należy dołączyć kserokopię uprawnień budowlanych oraz zaświadczenie z Izby
Inżynierów.

Termin i miejsce składania dokumentów:
Ofertę należy złożyć w sekretariacie ADM Gołdap, ul. Konstytucji 3 Maja 3, do godz. 15:00
do 29.10.2018 r. lub mailowo na adres: techniczny@admgoldap.pl. Otwarcie ofert nastąpi w dniu
30.10.2018 r. o godzinie 8.30 w biurze ADM w pokoju nr 4.
W przypadku składania ofert drogą pocztową (przesyłka polecona lub poczta kurierska) lub mailowo
za termin jej złożenia przyjęty będzie dzień i godzina otrzymania oferty przez Zamawiającego.
Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej nie zostaną
rozpatrzone i nie zostaną zwrócone. Ofertę stanowi wypełniony formularz ofertowy wraz z
załącznikami. Oferta musi być ponumerowana i spięta w teczkę lub zszyta.
Dokładne informacje można uzyskać w siedzibie ADM w pokoju nr 4, od poniedziałku do piątku
w godz. 7:00 – 15:00. Telefon kontaktowy 87 615 02 81 lub 662 - 146 - 430.
ADM w Gołdapi Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zrezygnowania z zapytania ofertowego bez podania
przyczyn i bez zwrotu dokumentów.

Dział Techniczny ADM

