
Zapytanie ofertowe nr 1/K/2019

 na wykonanie robót budowlanych 

1. Zamawiający:

Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej, ul. Krakowska 45a,

 42-202 Częstochowa 

1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są roboty konstrukcyjne i ogólnobudowlane w  budynku przy ul Kopernika 17a w Częstochowie w

związku z rozbudową oraz konieczną przebudowa na potrzeby hospicjum. 

Przedmiotowe prace dotyczą przygotowania/wykonania/montażu:

 fundamentów  w części dobudowywanej,

 konstrukcji - płyty stropowe, belki słupy , schody, ściany żelbetowe,

 konstrukcji ze stali profilowej,

 izolacji przeciwwilgociowych, paraizolacji oraz izolacji cieplnej i przeciwdźwiękowej ( stropodach projektowanej

rozbudowy),

 pokrycia dachów,

 robót wykończeniowych- montaż ściany mobilnej,

 posadzek z paneli podłogowy – winylowych,

 posadzek  –  parter  budynku  (samopoziomujące  masy  szpachlowe,  posadzki  cementowe  wraz  z  cokolikami,

okładziny schodów z płytek, cokoliki, posadzki z płytek, cokoliki z płytek),

 sufitów podwieszanych o konstrukcji metalowej parter,

 okładzin stropów płytami gipsowo – kartonowymi,

 powierzchni pod malowanie, gruntowanie ścian i sufitów, dwukrotne malowanie, licownaie ścian płytkami,

 uchwytów drzwiowych dla niepełnosprawnych po obu stronach drzwi,

 konstrukcji fasady,

 elementów wyposażenia dla osób niepełnosprawnych,

 elewacji wentylowanej z ociepleniem,

 elementów wykończenia zewnętrznego oraz elementów wyposażenia – świetlik dachowy, klapa dymowa, obróbki

blacharskie, daszek ze szkła hartowanego, poręcze nowej klatki schodowej,, poręcze istniejącej, balustrada klatki

schodowej, odboje poręcze i odbojnice na korytarzach , balustrady zewnętrzne, balustrady przy pochylni, taras na

dachu  z  desek  kompozytowych,  żaluzje  w  ogrodzie  zimowym,  wycieraczki-  kraty  wejściowe,  wycieraczki

wewnętrzne,  wymiana  pustaków  dachowych,  wykonanie  przepustów  attykowych,  podkłady  betonowe,  murki

oporowe, zbrojenie murków, ławka z desek kompozytowych, platforma schodowa przy schodach zewnętrznych.

 Schody do ogrodu zewnętrznego.

Podstawą opracowania będą: przedmiar robót, dokumentacja projektowa 



Wymogiem Zamawiającego jest stała obecność kierownika budowy na miejscu prac remontowych.

1.  Termin realizacji zamówienia:

Zalecany termin wykonania przedmiotu zamówienia: najpóźniej do dnia 30.07.2020 r. 

Osoba do kontaktu: p. Monika Kołodziejczyk–– tel. 534 716 034

Oferta powinna zawierać:

1. ofertę cenową sporządzoną zgodnie z załącznik. nr 1 do zapytania ofertowego oraz wymaganiami określonymi w

pkt. 5,

2. kosztorys pełny ofertowy –wartość netto i brutto,

3. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji  i informacji  o działalności gospodarczej,  jeżeli

odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem

terminu składania ofert, 

4. oświadczenie  Wykonawcy  dotyczące  zatrudnienia  pracowników  stanowiące  załącznik  nr  2  do  zapytania

ofertowego,

5. polisę ubezpieczeniową,

6. udokumentowane doświadczenie przy budowie lub remoncie obiektów służby zdrowia.

2. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić w języku polskim, z podaniem ceny w PLN według wzoru stanowiącego załącznik Nr 1. 

3. Miejsce i termin złożenia ofert:

Ofertę w zamkniętej kopercie należy złożyć do dnia 22. 07.2019 roku, do godziny 1200 na adres:

 Stowarzyszenie  Opieki  Hospicyjnej  Ziemi  Częstochowskiej,  ul.  Krakowska  45a,  42-202  Częstochowa.

 Na kopercie proszę umieścić napis – OFERTA – ROBOTY BUDOWLANE etap III budynek przy ul Kopernika 17a

Punkty w ramach oceny kryteriów będą przyznawane w następujący sposób:

 70 pkt- cena, 20 pkt- ilość pracowników, 10 pkt – doświadczenie.


