
Gołdap, dnia 11.08.2020 r.

Instrukcja do złożenia oferty na wykonanie remontu  balkonu, werandy oraz wykonanie izolacji

pionowej  fundamentów  werandy w  budynku  mieszkalnym  wielorodzinnym  Wspólnoty

Mieszkaniowej w Gołdapi Kościuszki 5

Opis robót:

1. Rozbiórka uszkodzonego filara.

2. Rozbiórka murka osłonowego wraz z czapką betonową.

3. Rozbiórka istniejącej posadzki betonowej, progu i stopni schodowych.

4. Skucie skorodowanego tynku.

5. Demontaż balustrad .

6. Demontaż daszka nad balkonem.

7. Skucie warstw posadzki balkonu.

8. Wykucie bruzdy głębokości 2 cm pod cokolik.

9. Odkopanie ściany fundamentowej, oczyszczenie jej, uzupełnienie ubytków, otynkowanie zaprawą

cementową.

10. Wykonanie izolacji pionowej ściany fundamentowej z masy asfaltowo – kauczkowej.

11. Wykonanie nowej posadzki werandy.

12. Wykonanie nowych schodów werandy.

13.Wykonanie opaski z kostki betonowej dookoła ganku.

14. Uzupełnienie ubytków w elementach konstrukcyjnych werandy i balkonu.

15. Oczyszczenie i pomalowanie stalowych belek.

16. Założenie na belki skrajne siatki Rabitza i otynkowanie wszystkich elementów konstrukcyjnych.

17. Położenie warstwy szczepnej na płycie.

18. Wykonanie warstwy spadkowej z jastrychu cementowego.

19. Zamontowanie profili okapowych wraz z zatopieniem go w izolację podpłytkową.

20. Wykonanie izolacji podpłytkowej wraz z wyciągnięciem jej pod cokolik oraz umieszczeniem taśm

uszczelniających.

21. Wykonanie prac okładzinowych na płaszczyźnie balkonu i cokolikach.

22. Ponowny montaż balustrady z przerobionymi mocowaniami od czoła.

23. Ponowny montaż daszku dostosowanego do nowych wymiarów balustrady.

Załącznikami do oferty są:

Formularz ofertowy.

Kosztorys ofertowy.

Oświadczenie  Wykonawcy  o  posiadanej  polisie  lub  innym  dokumencie  ubezpieczenia  OC

w zakresie prowadzonej działalności.



Termin i miejsce składania dokumentów:

Ofertę  należy  złożyć  w  sekretariacie ADM  Gołdap,  ul.  Konstytucji  3  Maja  3,  do 01.09.2020  r.

Otwarcie  ofert  nastąpi  w  dniu  02.09.2020  r. o  godzinie 8.00  w  biurze  ADM  w  pokoju  nr  4.

W przypadku składania ofert drogą pocztową (przesyłka polecona lub poczta kurierska) 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.  ADM

w Gołdapi  zastrzega  prawo zrezygnowania  z  zebranych  ofert  bez  podania  przyczyn  i  bez  zwrotu

dokumentów.

W przypadku jakichkolwiek pytań,  prosimy o kontakt  z  Eliza  Dzienis  (pokój  nr  4)  ADM Gołdap

od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00; telefonicznie pod nr : 662 - 146 - 430; 87 615 02-81,

mailowo: e.dzienis@admgoldap.pl

             Sporządziła:

              Eliza Dzienis

          Dział Techniczny ADM       


