
Gołdap, dnia 26.08.2020 r.

Instrukcja do przedstawienia oferty na wykonanie remontu balkonu WM Mazurska 12 w Gołdapi

Opis:

Roboty będą polegały na demontażu balustrady oraz usunięciu istniejących warstw balkonu. Do dalszej adaptacji pozostawia

się  belki  konstrukcyjne,  które  zostaną  oczyszczone  i  pomalowane.  Następnie  wykona  się  płytę  żelbetową  oraz  warstwy

posadzkowe  i  izolacyjne.  Na  zakończenie  pozostanie  wykonanie  okładziny  podłogowej  robót  elewacyjnych  oraz  montaż

istniejącej balustrady z nowo wykonanymi mocowaniami od czoła.

Projektowany zakres prac:

- stężenie belek śrubami M14,

- oczyszczenie i pomalowanie stalowych belek,

- założenie na belkę skrajną siatki Rabitza,

- oddylatowanie warstwą styropianu płyty od ściany,

- wykonanie płyty żelbetowej zbrojonej zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi,

- położenie warstwy szczepnej na płycie,

- wykonanie warstwy spadkowej z jastrychu cementowego,

- zagruntowanie podłoża bitumem,

- ułożenie membrany bitumicznej samoprzylepnej z wywinięciem na cokolik,

- wypełnienie przestrzeni między płytą, a górną półką kształtownika styropianem, izolacja powyżej dwuteownika min. 3 cm.,

- wykonanie warstwy oddzielającej/ poślizgowej,

- wykonanie jastrychu cementowego dociskowego z dylatacją,

- zamontowanie profili okapowych,

- wykonanie izolacji podposadzkowej z umieszczeniem wkładki na załamaniu posadzka – cokolik,

- wykonanie prac okładzinowych,

- ponowny montaż balustrad z przerobionymi mocowaniami od czoła,

- wykonanie robót elewacyjnych ( ocieplenie, siatka zatopiona w warstwie kleju, tynk akrylowy ).

Załącznikami do oferty są :

Formularz ofertowy,

Kosztorys ofertowy,

Oświadczenie Wykonawcy o posiadanej polisie lub innego dokumentu ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej działalności.



Termin i miejsce składania dokumentów:

Ofertę należy złożyć w sekretariacie ADM Gołdap, ul. Konstytucji 3 Maja 3 lub mailowo k.kolodziejska@admgoldap.pl do

10.09.2020 r.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu  11.09.2020r. 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  tym  terminie  podanym  powyżej  

nie zostaną rozpatrzone i nie zostaną zwrócone.  Telefon kontaktowy 87 615 02 81 lub 662 146 430. ADM w Gołdapi zastrzega

prawo z rezygnowania z zebranych ofert podania przyczyn i bez zwrotów dokumentów.

Kamila Kołodziejska

Dział Techniczny 


