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OGLOSZENIE
Ozamiarze udzielenia zamówienia publicznego o wartosci

ponizej 14000 euro

Gmina Rejowiec Fabryczny oglasza zamiar udzielenia zamówienia na :

Wykonanie robót budowlanych polegajacych na remoncie Holu glównego budynku
administracyjnego stanowiacego siedzibe Urzedu Miata i Urzedu Gminy polozonego w
Rejowcu Fabrycznym przy ul.Lubelskiej 16

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu holu glównego na parterze budynku
administracyjnego w Rejowcu Fabrycznym przy ul. Lubelskiej 16

Zakres robót obejmuje:

1. Demontaz i rozebranie posadzki,
2. Wyrównaniepodloza,
3. Przygotowanie podloza,
4. Polozenie posadzki,
5. .Wyrównaniescian,
6. Rozebranie scianki dzialowej,
7. Wykonanie scianki gipsowo-kartonowej.
8. Wykonanietapety natryskowej.

Przedmiar robót stanowi zalacznik nr 1 do ogloszenia i jest do pobrania w siedzibie zamawiajacego
- pokój nr l. lub na stronie internetowej: www.ug.reiowiec.ploraz w BlP.

Roboty winny byc wykonane zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego , normami oraz zasadami
wykonania robót budowlanych - obowiazujacymi w tym zakresie.

Przewidywany termin wykonania zamówienia -30 pazdziernik 2008 r.

c Oferty cenowe ( netto i brutto) sporzadzone na zalaczonym druku nr 2 w oparciu o przedmiar
przedmiotu zamówienia wraz z kosztorysem ofertowym nalezy skladac w Urzedzie Gminy w
Rejowcu Fabrycznym do dnia 25 -09 -2008 roku do godz.12.00 w Sekretariacie Urzedu Gminy
Rejowiec Fabryczny pokój nr 1. Rozstrzygniecie nastapi w tym samym dniu o godz. 12.15.
O wyborze oferenci zostana powiadomieni indywidualnie.

Rejowiec Fabryczny, dnia 15 wrzesnia 2008 r.
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Lp. Podst Opis i WYliczenia j.m. Poszcz Razem
1 KNR-W 4-01 Rozebranie posadzek

0819-05
48.5 Wn2 48.500

RAZEM 48.500
2 KNR-W 4-01 Zerwanie posadzki cementowej

0804-07
40.2 Wn2 40.200

RAZEM 40.200
3KNR-W 2-02 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatar-

1104-02 !te na gladko
148.5 Wn2 48.500

RAZEM 48.500
4 KNR-W 2-02 lWarstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej -dodatek lub po-

1104-03 jtracenie za zmiane grubo o 10 mm
Krotnosc =5
148.5 ln2 48.500

RAZEM 48.500
5 KNR 2-02 48,5 m2

1118-09
.2 m2 40.200

RAZEM 40.200
6NNRNKB (z.1X)Podklady pod wyprawy szlachetne na pow. ponad 5 m2 w jednym miejs- m2

'020927-01 cu wykonywane recznie na scianach plaskich i pow. poziomych (balkony, log-
gie)

m253.94 53.940
RAZEM 53.940

7 NNRNKB z.lX) Wyprawy szlachetne gladzone na gotowym podkladzie na malych
12020940-03 rzchniach do 5 m2 w jednym miejscu

rn253.94 53.940
RAZEM 53.940

arrzt<NBK xv Przygotowaniepodloza pod tapety gipsem i szlifowanie rn2
10860-01

112.12 Wn2 112.120
RAZEM 112.120

9rrzt<NBK XV Wykonanietapety natryskowej
10862-01
lanalogia

112.12 112.120
RAZEM 112.120

10KNR4-01 Rozebranie scianki z cegiel o grubo1/4ceg. na zaprawie cementowej
10348-04

45 45.000
RAZEM 45.000

11KNR0-14 Scianki dzialowe GR z pIyt gipsowo -kartonowychna rusztach metalowychz
b010-06 pokryciemobustronnym, dwuwarstwowe100-10 - lukowe

45 m2 45.000
RAZEM 45.000



---------

Zalaczniknr 2
... ... ... .....

/Nazwa i adres oferenta!

Gmina .

Rejowiec Fabryczny

Odpowiadajac na ogloszenie o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego o wartosci
ponizej 14000 euro.

»Wykonanie robót budowlanych polegajacych na remoncie Holu glównego budynku
polozonego w RejowcuFabrycznym przy ul. Lubelskiej 16 -parter"

l .Oferujemywykonanierobót objetychprzedmiotowymzamówieniemza cene

a)netto- zl

slownie zlotych: ;.................................................................................................

b)podatekVAT % - zl

slownie zlotych:...............................................................................................................

c) brutto- .zl

slownie zlotych: ;...................................................................................................

2. Cena obejmuje wartosc robocizny, pracy sprzetu oraz materialów

3.Zamówienie wYkonamyw terminie do:
f,.

...................

4.Deklarujemy okres gwarancji: miesiecy

5.Warunki platnosci.........................................................

L
6.0swiadczamy, ze zapoznalismy sie z trescia ogloszenia i do dokumentacjinie

wnosimy zastrzezen.

Ipodpisy i pieczatki imienne oferenta!


