Stowarzyszenie Na Tak zaprasza do współpracy firmy remontowe, które wykonają dla nas prace
w lokalu użytkowym o powierzchni 184 m2, w Poznaniu, w ścisłym centrum, obejmujące:

1. Malowanie ścian i sufitów we wszystkich pomieszczeniach – wymalowanie 1-krotne farbą akrylową,
typu Dekoral, do ścian i sufitów w kolorze białym
2. Malowanie podłóg – wymalowanie 2-krotne emalią do podłóg drewnianych typu Dekoral w kolorze
białym
3. Toalety – wyburzenie ścianek GK gr. 20cm, długość łącznie ok. 586cm, wys. ok. 210cm
4. Demontaż istniejących drzwi do toalet ( 2szt) wraz z ościeżnicami
5. Postawienie ścianek GK (toalety), z wygłuszeniem mat. dźwiękochłonnym, gr. 12 cm, wys. 250 cm,
dłg. łącznie ok. 850cm, wraz z 2-krotnym wymalowaniem farbą akrylową do kuchni i łazienek, w
kolorze białym
6. Pomalowanie świat w toalecie odpowiednią farbą zmywalną w kolorze uzgodnionym z oferentem do
wys. 2m, powierzchnia ok. 22 m2
7. Pomalowanie podłogi w toalecie odpowiednią farbą zmywalną w kolorze uzgodnionym z oferentem,
pow. ok. 4,1 m2
8. Montaż sufitów podwieszanych (toalety), pow. ok. 5,9 m2, wraz z 2-krotnym wymalowaniem farbą
akrylową do kuchni i łazienek, w kolorze białym
9. Montaż oświetlenia halogenowego sufitowego w toaletach (3 szt.)
10. Montaż drzwi do toalet (101 i 91 cm szer.) 2 szt. oraz drzwi wewn. 1 szt, wraz z ościeżnicami
11. Montaż białej armatury łazienkowej – 2 umywalek na stelażu (w tym 1 dla niepełnosprawnych),
2 misek ustępowych stojących
12. Montaż uchwytów dla osób niepełnosprawnych w łazienkach – 4 szt. (2 przy WC – mocowanie do
ściany murowanej ceglanej, 2 przy umywalce – mocowanie do ścianki GK)
13. Montaż wieszaków (2 szt) i półek ściennych (2 szt.) w toaletach
14. Montaż lamp sufitowych w pomieszczeniach biurowych i ewentualne dostosowanie instalacji
elektrycznej oraz internetowej do potrzeb (instalacja poprowadzona zewnętrznie, na ścianach)
15. Wymiana blatu z płyty MDF/pilśniowej w pomieszczeniu kuchennym na blat kuchenny z płyty
wiórowej laminowany (laminat melaminowy wysokowytrzymały), wymiary: 60cmx 229cm
16. Montaż drzwiczek do pawlacza w pomieszczeniu kuchennym ponad toaletami,
wymiary:120cmx150cm, wraz z 2-krotnym wymalowaniem farbą akrylową w kolorze białym
17. Postawienie ścianki GK (między kuchnią a przedsionkiem toalet), z wygłuszeniem mat.
dźwiękochłonnym, gr. 12 cm, wys.ok. 390 cm, dłg. łącznie ok.1,50mb, wraz z 2-krotnym
wymalowaniem farbą akrylową do kuchni i łazienek, w kolorze białym

Termin realizacji zamówienia
Sierpień 2018
UWAGA – lokal musi być udostępniony do użytku do 27 sierpnia 2018 roku

Opis sposobu przygotowania oferty
Oferta winna zawierać:
1.
Cenę brutto.
Cena oferty musi być skalkulowana w sposób jednoznaczny, powinna zawierać wszelkie koszty związane
z realizacją przedmiotu zamówienia jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej
z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, ze szczególnym uwzględnieniem
warunków realizacji przedmiotu zamówienia opisanych w Zapytaniu ofertowym.
Cena musi być wyrażona w złotych polskich.
Cena oferty winna zawierać należny podatek VAT. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT należy do
obowiązków Wykonawcy.
Sposób oraz termin składania ofert.
1. Oferty powinna być przesłana pocztą elektroniczną na adres: biuro@natak.pl w terminie do
30.07.2018 r.
2. Wybór najkorzystniejszej oferty bądź brak wyboru oferenta zostanie ogłoszony na stronie internetowej
stowarzyszenia do dnia 9.08.2018 r.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od wykonania wyboru oferty bez podania
przyczyny.
4. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 61 86 88 444, osoba do kontaktu: Aleksandra
Kowalska
Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez podania
przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzenia
niniejszego zapytania ofertowego.

