
ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na opisany poniżej przedmiot zamówienia. 

1. Zamawiający: Przedszkole Miejskie nr 214; 94-058 Łódź, ul. Batalionów Chłopskich 21. 

2. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest Remont zadaszenia schodów zewnętrznych przed budynkiem 

Przedszkola Miejskiego nr 214 mieszczącego się w Łodzi przy ulicy Batalionów Chłopskich 21. 

3. W ramach prac przewidziano: 

-  zabezpieczenie miejsca wykonywania prac remontowych przed wejściem osób trzecich, 

- osłona okładzin schodów, podjazdu, balustrad oraz drzwi wejściowych do placówki przed 

uszkodzeniem i zabrudzeniem, 

- zabezpieczenie terenu i roślin w bezpośrednim sąsiedztwie od wykonywanych prac, 

- roboty rozbiórkowe: 

a. demontaż poszycia zadaszenia schodów zewnętrznych o powierzchni 26 m2 

b. demontaż orynnowania odprowadzenia wody z zadaszenia 

c. demontaż podbitki drewnianej 

d. demontaż instalacji elektrycznej oświetlenia schodów wejściowych do budynku. 

- wykonanie oględzin stanu technicznego odkrytej konstrukcji zadaszenia schodów i ustalenie 

potrzebnego zakresu prac remontowych w celu przywrócenia konstrukcji nośnej zadaszenia do stanu 

pierwotnego i nie zagrażającego dalszemu użytkowaniu, 

- wykonanie prac remontowych konstrukcji zadaszenia schodów zgodnie z przeprowadzonymi 

oględzinami, 

- zabezpieczenie elementów stalowych konstrukcji powłoką antykorozyjną, 

- wykonanie potrzebnej hydroizolacji elementów przyległych do budynku, 

- wykonanie konstrukcji podbitki i zabezpieczenie preparatem do ochrony drewna, 

- wykonanie pokrycia dachowego zadaszenia blachą stalową dachówkową (trapezową), 

- wykonanie obróbki blacharskiej okapu i orynnowanie zadaszenia z odprowadzeniem wody opadowej, 

-wykonanie podbitki drewnianej oraz dwukrotne zabezpieczenie jej powierzchni drewnochronem, 

- poprowadzenie instalacji oświetleniowej wraz z montażem punktów świetlnych, 

- naprawa uszkodzonej przez wodę opadową nawierzchni podjazdu dla wózków, powstałą w wyniku 

uszkodzonej instalacji do odprowadzenia wody z zadaszenia. 

- wywiezienie i utylizację materiałów rozbiórkowych oraz odpadów budowlanych, 

- przywrócenie otoczenia terenu robót do stanu pierwotnego, 

4. Wykonane prace winny być realizowane zgodnie z zasadami bhp, a materiały użyte do wykonania 

remontu zadaszenia powinny posiadać atesty, certyfikaty i deklaracje zgodności. 

5. Termin realizacji zamówienia: lipiec – sierpień 2020r. 

6. Warunki płatności: 100% po wykonaniu prac i podpisaniu protokołu robót. 

7. Warunki wymagane od oferenta: 

- posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, wiedzę, doświadczenie, 

odpowiedni potencjał techniczny do wykonania zamówienia, 

- wymagany termin ważności oferty: 30 dni od daty składania ofert, 

- udzielenie przez wykonawcę 36 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty będące przedmiotem 

zapytania ofertowego, licząc od dnia wystawienia faktury. 

8. Oferta powinna zawierać: 

- nazwę, adres oraz telefon, fax i mail oferenta 

- cenę ofertową netto i brutto za realizację przedmiotu zamówienia określonego w ust. 1, 

- okres gwarancji na wykonane roboty. 

9. Oferta powinna być napisana czytelnie oraz podpisana przez uprawnionego 

przedstawiciela/przedstawicieli oferenta. 

10. Miejsce i termin złożenia oferty: 

Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego: ul. Batalionów Chłopskich 21, 94-058 Łódź do dnia 25.06 

2020 r 

UWAGA: Złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów 

kodeksu cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest równorzędne ze złożeniem 

zamówienia przez Przedszkole Miejskie nr 214 i nie stanowi podstawy do roszczenia sobie praw ze 

strony wykonawcy do zawarcia umowy. 

 


