
BDG-WAD.2720.134.2018.2                  Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie pomieszczeń 
biurowych w budynku we Włocławku przy ul. Piekarskiej 16 a. 
Przedmiot zamówienia składa się z trzech zadań, które muszą być wycenione w ofercie osobno. 
Zakres prac obejmuje: 

 
1. Zadanie 1 - remont pokoju nr 06 na parterze budynku (patrz Załącznik nr 1).  

1) przygotowanie pomieszczenia do wykonania prac remontowych (zabezpieczenie stolarki okiennej  
i drzwiowej oraz żaluzji przed zabrudzeniem), 

2) szpachlowanie oraz malowanie farbą olejną parapetów okiennych wewnętrznych (kolor biały), 
3) demontaż okna podawczego oraz kraty w ścianie od strony portierni oraz zabudowa otworu okiennego 

(pow. 0,72 m²), 
4) montaż drzwi (zwykłych, płycinowych) z ościeżnicą (z listwą progową), w ścianie działowej między 

pokojami nr 04-05 i 06 zgodnie z załączonym szkicem stanowiącym Załącznik nr 1 do Opisu Przedmiotu 
zamówienia (kolor drzwi uzgodnić z Zamawiającym), 

5) wymiana wykładziny PCV : 
- demontaż starej wykładziny, 
- wyrównanie posadzki, 
- montaż nowej wykładziny PCV, 
- montaż listew wykończeniowych. 
Uwaga:  
- kolor wykładziny uzgodnić z Zamawiającym, 
- wykładzina musi posiadać atest na użytkowanie w pomieszczeniach biurowych.  

6) szpachlowanie ścian oraz sufitu z przygotowaniem, 
7) malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną (sufit w kolorze białym, kolor ścian uzgodnić  

z Zamawiającym), 
8) zamontowanie przewodów elektrycznych istniejącej instalacji w listwach elektroinstalacyjnych, 
9) wykonanie prac porządkowych po pracach remontowych. 
 

2. Zadanie 2 - wymianę wykładziny PCV pokoju nr 214 (patrz Załącznik nr 2):  
1) demontaż starej wykładziny, 
2) wyrównanie posadzki, 
3) montaż nowej wykładziny, 
4) montaż listew wykończeniowych. 
5) wykonanie prac porządkowych po pracach remontowych. 

Uwaga:  
- kolor wykładziny uzgodnić z Zamawiającym, 
- wykładzina musi posiadać wszelkie atesty na użytkowanie w pomieszczeniach biurowych. 

 
3. Zadanie 3 - remont pokoju nr 13 (patrz Załącznik nr 1): 

1) przygotowanie pomieszczenia do wykonania prac remontowych (zabezpieczenie stolarki okiennej  
i drzwiowej oraz żaluzji przed zabrudzeniem), 

2) zdemontowanie karnisza, 
3) szpachlowanie oraz malowanie farbą olejną parapetów okiennych wewnętrznych (kolor biały), 
4) wymiana wykładziny PCV : 

- demontaż starej wykładziny, 
- wyrównanie posadzki, 
- montaż nowej wykładziny PCV, 
- montaż listew wykończeniowych. 

Uwaga:  
- kolor wykładziny uzgodnić z Zamawiającym, 
- wykładzina musi posiadać atest na użytkowanie w pomieszczeniach biurowych,  

5) szpachlowanie ścian oraz sufitu z przygotowaniem, 
6) malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną (sufit w kolorze białym, kolor ścian uzgodnić  

z Zamawiającym), 
7) wykonanie instalacji LAN z zasilaniem elektrycznym na stanowiskach komputerowych wg wytycznych 

Zamawiającego, 
8) wykonanie prac porządkowych po pracach remontowych. 
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W przypadku przekroczenia kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację przedmiotu 
zamówienia, w ramach prowadzonych negocjacji dotyczących ceny oferty, Zamawiający może zrezygnować  
z realizacji dowolnego zadania remontowego.  
 
Wycenę robót należy sporządzić na podstawie wizji lokalnej w pomieszczeniach remontowanych. Osoba do 
kontaktu: Kierownik Oddziału we Włocławku p. Aniceta Chmielewska tel. 54 23 56 420, kom. 533 304 742.  

 
Załączniki: 
Załącznik nr 1 – Rzut parteru, 
Załącznik nr 2 – Rzut II piętra.  


