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Płock, dnia  01.06.2016 r. 

 

Oferta 
na wykonanie prac remontowych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w 

Płocku, ul. Harcerza Antolka Gradowskiego 24 

  Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Płocku, ul. 
Gradowskiego 24 zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie następujących prac 
remontowych– adres jak wyżej; 

Remont w placówce polega na naprawie, malowaniu ścian i sufitu świetlicy internatu na II 
piętrze farbą emulsyjną, lamperii lakierem bezwonnym; 

a) Przygotowanie ścian i sufitu, zerwanie warstwy farby istniejącej, uzupełnienie 
ubytków, położenie gładzi na ścianach i suficie – 151,85 m²  

b) Dwukrotne malowanie ścian i sufitu farbą emulsyjną – 105,95 m² 
c) Dwukrotne malowanie lamperii lakierem bezzapachową – 45,9 m²; 
d) Wykonanie porządków w trakcie robót i po ich zakończeniu; 

-wywiezienie gruzu z remontu. 

Wybrany oferent zobowiązuje się wykonać prace remontowe od 26.06.2017 rdo 21.07.2017 r 

Po wyborze najkorzystniejszej oferty, wybrany oferent zobowiązany jest do; 

- zawarcia umowy – wzór dołączony do oferty; 

Po wykonaniu tych prac, całość przedsięwzięcia zostanie przyjęta przez komisję w składającą 
się z 2 przedstawicieli SOSW nr 1, oraz przedstawiciela wykonawcy. 

Po przyjęciu prac przez komisję, wykonawca wystawi fakturę, rachunek z terminem płatności 
14 dni. 

Zgodnie z umową wykonawca udzieli 2 letniej gwarancji na wykonane prace. 

Dyrektor SOSW nr 1 zastrzega sobie możliwość odstąpienia od wyboru oferenta i realizacji 
przedsięwzięcia bez podawania powodów. 

Termin złożenia ofert cenowych do sekretariatu SOSW Nr 1 w Płocku, ul. Gradowskiego 24 
upływa 22.06. 2016 r. 

Przed złożeniem oferty cenowej, każdy podmiot zainteresowany realizacją zadania może 
obejrzeć pomieszczenie do remontu i uzyskać wszystkie informacje na temat realizacji 
zadania. 
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Zwracam uwagę zainteresowanym realizacją zadania na; 

- dokładne wykonanie obmiarów całości powierzchni; 

- ustalenie koloru farb – tylko ze mną. 

Informacje na temat w/w zadania osoby zainteresowane mogą uzyskać bezpośrednio u mnie 
lub u n/w wymienionego upoważnionego pracownika ośrodka; 

- Rycharski Andrzej; 

Telefon kontaktowy ośrodka ( należy umówić się na spotkanie)– 24 364 70 14. 

Ze względu na koszt remontu, wynikający z rozpoznania cenowego, ustawy „Prawo 
zamówień publicznych” nie stosuje się w oparciu o art.4 pkt.8. 

 

                                                                                              Dyrektor Specjalnego Ośrodka 

Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Płocku 

 


