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Załącznik nr 3 do regulaminu udzielania 

zamówień publicznych których  wartość nie 

przekracza kwoty 30000  euro. 

 

Białystok, 30 lipca 2020r. 
  

Zespół Szkół Elektrycznych                                                                                                                            

im. prof. Janusza Groszkowskiego 

al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 14 

15 – 111 Białystok 

 

ZSE. V.230/3/20 

 

 

 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY 

 

         Zespół Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego, al. 

Tysiąclecia Państwa Polskiego 14, 15 – 111 Białystok  zaprasza do złożenia ofert 

na  wykonanie remontu szatni w bloku sportowym o szacunkowej wartości 

nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 tys. euro netto, wyłączonej ze 

stosowania przepisów  ustawy z dnia  29 stycznia  2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759) na podstawie  art. 4 pkt 8.   

1. Określenie przedmiotu  zamówienia: Wykonanie  kosztorysu oraz remontu z 

materiałów własnych 4 szatni z prysznicami (powierzchnia ogółem   128,4 m
2
). 

2. Inne istotne warunki zamówienia:  

Wykonanie  kosztorysu w rozbiciu na pomieszczenia na antresoli ( 2 

pomieszczenia po 15,3 m
2
) i parterze (2 pomieszczenia po 48,9 m

2
), 

zastosowane technologie i materiały muszą spełniać normy dla określonego typu 

pomieszczeń. 

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót: 

-     wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej; 

- demontaż istniejących posadzek i glazury na ścianach i kabinach 

natryskowych; 

- wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej; 
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- wykonanie warstwy wyrównawczej po demontażu istniejących posadzek 

oraz naprawa istniejących powierzchni, oczyszczenie i uzupełnienie podłoża 

- uszczelnienie styków i przejść instalacyjnych; 

- wykonanie posadzek z płytek gresowych we wszystkich pomieszczeniach 

(wybór płytek gresu po akceptacji zamawiającego, wymiar płytki do 

uzgodnienia  z zamawiającym), z oczyszczeniem i przygotowaniem podłoża, 

zagruntowaniem , sortowaniem płytek, przycięciem, dopasowaniem i ułożeniem 

na zaprawie oraz wypełnieniem spoin zaprawą z oczyszczeniem i umyciem 

powierzchni, wykonanie cokolików(w przebieralniach cokoliki wysokości 30 

cm); 

- spoiny na styku ściana/podłoga spoinować silikonem 

- montaż listew maskujących na styku zakończenie gresu; 

- ściany kabin prysznicowych i umywalni obłożone glazurą (wybór glazury 

przy akceptacji zamawiającego) zafugowane i uszczelnione, w kabinach 

prysznicowych odpływy liniowe, w WC miska ustępowa podwieszana; 

-  ściany i sufity wyrównane i pomalowane; 

-    dostawa i montaż umywalek; 

-  dostawa i montaż armatury wodno-kanalizacyjnej, (baterie umywalkowe 

jednouchwytowe Hansgrohe Logis lub analogiczne, prysznicowe w wersji 

podtynkowej); 

- dostawa i wymiana stolarki drzwiowej (14 szt.), (wybór stolarki przy 

uzyskaniu akceptacji zamawiającego) 

-     wymiana ościeżnic(14 sztuk) 

- dostawa i wymiana grzejników (8 szt.) (grzejnik aluminiowy Hermes lub 

analogiczny) 

-     modernizacja systemu wentylacji (wymiana przewietrzników oraz kratek 

wentylacyjnych) 

-      dostawa i wymiana opraw oświetleniowych (oświetlenie LED) oraz 

osprzętu elektrycznego(gniazda oraz łączniki elektryczne) 

-     dostawa oraz ustawienie przy ścianach w przebieralniach modułowych 

szafek ubraniowych zintegrowanych (bez drzwiczek) z ławkami do siedzenia 

(jeden moduł 8 szafek, przykładowe szafki produkuje np. PESMENPOL) w 

miejscach wskazanych przez przedstawiciela zamawiającego  
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3. Oferta musi  być napisana w języku polskim i podpisana przez osobę  

upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz. 

Oferta winna zawierać:  

-  kosztorysy, 

- informację o cenie brutto i cenie netto za realizację zamówienia  

  z określeniem stawki  podatku VAT, 

- termin dostarczenia przedmiotu umowy , 

- okres gwarancji min. 24 m-ce. 

4. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Zespole Szkół 

Elektrycznych, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 14,  pok. P 16 w godz. 8
00

 - 

15
00

 w dni robocze 
 

lub przesłać  pocztą elektroniczną  na  adres 

zse@zse.biaman.pl.  do dnia 14.08.2020 r. 

5. Termin zakończenia robót to 30.11.2020r. 

6. Osobą  do kontaktu z oferentami jest: 

- Pani Magdalena Olesiuk  tel: 506 275 034, pomieszczenia można obejrzeć oraz 

dokonać pomiarów w siedzibie zamawiającego w godzinach 8.00 - 14.00, po 

wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.
 

7. Kryteria wyboru: cena  

8. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza unieważnienie 

postępowania. 

 

                                                                                                                                                         

Zatwierdzam: 

 

Dyrektor  

mgr inż. Anna Niczyporuk 
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