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ZAPYTANIE OFERTOWE  
NA ROBOTY REMONTOWO - BUDOWALANE  

W MAGAZYNIE BANKU ŻYWNOŚCI w GORZOWIE WLKP. 
 
Bank Żywności  w Gorzowie Wlkp. ul. Słoneczna 63, 66-400 Gorzów Wlkp. poszukuje wykonawcy 

robót remontowo-budowlanych w magazynie Banku Żywności w Gorzowie Wlkp. mieszczącym się w 

Gorzowie Wlkp. przy ul. Chopina 52, pawilon 14. 

Firmy zainteresowane niniejszym zapytaniem prosimy o przedstawienie oferty na wykonanie niżej 

wymienionych robót remontowo-budowlanych, w terminie i na warunkach określonych w dalszej 

części zapytania. 

 

Planowane do wykonania roboty remontowo-budowlane będą polegały głównie na działaniach 

wykazanych w poniższym zestawieniu: 

 

Zakres robót 

szacunkowy 

zakres/ 

wymiar robót 

1. Roboty rozbiórkowe i demontażowe 

1.1. Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki (do wykonania pasa nadrynnowego 

z blachy ocynkowanej) 
231 m2 

1.2. Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 231 m 

1.3. Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 34 m 

1.4. Demontaż bram stalowych 91,33 m2 

1.5. Wykucie z muru okna stalowego i kraty okiennej 7,2 m2 

1.6. Wykucie otworu okiennego w ścianie grub. 40 cm 0,90 m3 

2. Roboty dekarskie 

2.1. Uzupełnienie pokrycia z dachówki ceramicznej karpiówki podwójnie (50 % 

dachówki z rozbiórki) 
231 m2 

2.2. Uzupełnienie pokrycia z dachówki cementowej układanej na sucho, 

zakładkowej 
5,50 m2 

2.3. Uzupełnienie gąsiorów cementowych 38 m 

2.4. Obróbki przy szerokości – pas nadrynnowy z blachy ocynk w rozwinięciu 

ponad 25 cm 
69,30 m2 

2.5. Rynny dachowe z blachy ocynk półokrągłe o średnicy 15 cm 231 m 



2.6.  Rury spustowe z polichlorku winylu okrągłe o średnicy 110 mm 68 m 

2.7. Montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej zbiorniczków 

przy rynnach 
17 szt. 

2.8. Montaż brakujących 3 szt. wywietrzaków dachowych (nie muszą 

odzwierciedlad istniejących ale muszą spełniad stosowne wymogi) 
3 szt. 

2.9. Zabezpieczenie poprzez przebicie płyt twardych OSB grub. 22 mm – w 

otworach okiennych i drzwiowych w wykuszach dachowych 
32 m 

2.10. Montaż zwodu pionowego na dachu na wywietrzaku z pręta ocynkowanego 

o średnicy 18 mm 
3 szt. 

2.11. Łączenie pręta o średnicy do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych 

odgałęźnych 2-wylotowych 
6 szt. 

2.12. Wymiana złączy instalacji odgromowej kontrolnych, połączenie pręt-

płaskownik 
6 szt. 

3. Inne roboty remontowo-budowlane 

3.1. Montaż okna z PVC 1,5 x 1,5 2,25 m2 

3.2. Zamurowanie otworów okiennych i po bramach w ścianach na zaprawie 

cementowo-wapiennej z bloczków z betonu komórkowego 
24,31 m3 

3.3. Domurowanie ścianek po wrotach z płytek gazobetonowych grub. 12 cm 73,26 m2 

3.4. Zamurowanie otworów okiennych luksferami o wym. 15 x 15 x 5 cm 5,88 m2 

3.5. Skucie tynków tynków zewnętrznych zwykłych na ścianach z wywozem gruzu 184,80 m2 

3.6.  Przygotowanie starego podłoża ścian poprzez gruntowanie preparatem 

wzmacniającym CT 17 
550 m2 

3.7. Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach 550 m2 

3.8. Nałożenie na podłoże farby gruntującej CT 16 550 m2 

3.9. Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego ATLAS CERMIT 

DR 20 lub SN 20 o grub. 2 mm na ścianach płaskich i powierzchniach 

poziomych 

550 m2 

3.10. Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową 550 m2 

3.11. Malowanie farbą olejną bram drewnianych 59,20 m2 

3.12. Wykonanie ocieplenia styropianem fasadowym o grubości 5 cm 550 m2 

4. Wykonanie pomieszczenia socjalnego 

4.1. Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych 

pojedynczych z pokryciem obustronnym 
9,92 m2 



4.2. Obsadzenie w ścianie ościeżnicy i skrzydła drzwiowego 1,80 m2 

4.3. Gładzie gipsowe na ścianach z płyt gipsowych, 2-warstwowe 16,24 m2 

4.4. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków gładkich bez 

gruntowania 
16,24 m2 

4.5. Dodatki na wykonanie podejśd odpływowych z PVC o średnicy 110 mm 

wciskowych 
1 podejście 

4.6. Dodatki na wykonanie podejśd odpływowych z PVC o średnicy 50 mm 

wciskowych 
2 podejścia 

4.7. Wykonanie podejścia do montażu podgrzewaczy wody przepływowych 

elektrycznych wiszących o mocy 3,5 kW 
2 kpl. 

 

 Wymienione wyżej roboty Wykonawca będzie zobowiązany wykonad do dni 17 grudnia 2018 r. 

 Do wszystkich materiałów użytych w ewentualnym zleceniu robót Wykonawca dostarczy 

odpowiednie certyfikaty jakościowe. 

 Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty – 24 miesiące od momentu podpisania 

protokołu odbioru robót. 

 W kalkulacji kwoty za wymienione wyżej roboty prosimy podad jedną łączną cenę brutto z 

wkalkulowanymi innymi kosztami towarzyszącymi. 

 Ofertę w formie załączonej tabeli należy dostarczyd do siedziby Banku Żywności w Gorzowie 

Wlkp., ul. Słoneczna 63, do dnia 24 września 2018 r. do godziny 15:00.  

 W ofercie musi się znaleźd informacja o okresie ważności oferty. 

 Zamawiający zastosuje jedno kryterium oceny oferty – cenę brutto skalkulowaną za całośd 

robót wymienionych w zapytaniu wraz z zakupem materiałów (cena brutto - 100% 

kryterium). 

 W przypadku wymienienia przez Zamawiającego elementów konkretnego producenta 

dopuszcza się zastosowanie w ofercie innego produktu/producenta o równych lub lepszych 

parametrach. 

 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

 Zamawiający wykluczy z możliwości udzielenia zamówienia podmiotom powiązanym 

kapitałowo lub osobowo, w związku z tym konieczne jest wypełnienie oświadczenia o braku 

takich powiązao z Zamawiającym tj. Bankiem Żywności w Gorzowie Wlkp. 

 Zapytanie ofertowe zostanie unieważnione w przypadku braku złożenia co najmniej dwóch 

ofert zgodnych z niniejszym zapytaniem ofertowym. 

 Okres realizacji zamówienia nie może przekroczyd daty 17 grudnia 2018 r. 



 Oferty powinny byd złożone w formie wypełnienia załączonej tabeli. Wersja elektroniczna 

Oferty jest udostępniona na żądanie Wykonawcy. 

 Inwestycja finansowana jest przez Wojewodę Lubuskiego w ramach pomocy społecznej na 

rok 2018 dla organizacji pozarządowych z terenu województwa lubuskiego działających w 

obszarze pomocy społecznej. 

 
 

Prezes Zarządu 
Banku Żywności w Gorzowie Wlkp. 

 
mgr inż. Augustyn Wiernicki 


