Warszawa, 25 sierpnia 2012 r.

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania prac remontowych tarasów i balkonu w budynku przy
ul. Krzyckiego 5/7, w związku z realizacją projektu „Wspieranie integracji i reintegracji zawodowej
kobiet poprzez zapewnienie odpowiedniego zaplecza infrastrukturalnego w budynku Stowarzyszenia
Doskonalenia Umiejętności przy ul. Krzyckiego 5/7 wraz z dostosowaniem dla osób
niepełnosprawnych” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007‐2013.
I. ZAMAWIAJĄCY
Stowarzyszenie Doskonalenia Umiejętności
ul. Marszałkowska 83/6
00‐683 Warszawa
II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA OBEJMUJE:
1. Wykonanie remontu 3 tarasów i balkonu w budynku przy ul. Krzyckiego 5/7.
2. Prace remontowe powinny być wykonane zgodnie z projektem budowlano‐remontowym, z
zastosowaniem technologii SCHLUTER SYSTEMS.
3. Szczegółowy zakres prac do wykonania obejmuje:
a) Tarasy:
Remont dotyczy trzech tarasów: taras II piętra o pow. 21.8m2, taras I piętra o pow. 6.7m2 i taras parteru
o pow. 5.0m2. Konstrukcja stropu jest w dobrym stanie, wymiany wymagają warstwy wykończeniowe
tarasów.
Istniejące warstwy skuć aż do wierzchu stropu. Wykonać następujące warstwy:
Warstwa W1:
Gres.................................................................................................................................1,5cm
Folia Botact MD28 prod.Botament..................................................................................0,4cm
Szlichta cementowa zbrojona..........................................................................................4,0cm
Styrodur ........................................................................................................................12,0cm
2 x papa termozgrzewalna...............................................................................................0,7cm
Szlichta ze spadkiem 1%..............................................................................................4‐9,0cm
Strop istniejący
Taras II piętra odwadniany będzie do wewnętrznej rury spustowej za pośrednictwem ogrzewanego
wpustu odwodnieniowego. Wpust podwójny kątowy z kratką tarasową, izolowany termicznie, marka
referencyjna HL62.1BH. Tarasy parteru i I piętra odwadniane będą za pomocą rzygaczy bezpośrednio do
gruntu.
Szlichtę zbroić siatką 5x5, dylatować w polach o boku 2‐3m.
Spodnią warstwę papy termozgrzewalnej wywinąć na wszystkie ściany na wys.30cm.
Nawierzchnię stanowić będą płytki gresu na klej elastyczny, fuga epoksydowa. Płytki nie mogą być śliskie,
muszą być mrozoodporne, muszą posiadać co najmniej IV klasę ścieralności, marka referencyjna płytek
Italgraniti. Płytki kwadratowe o boku co najmniej 40cm. Wykonać cokół po obrysie tarasu na wys.15cm.
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b) Balkon
Remont dotyczy balkonu półokrągłego na I piętrze, pow.1,8m2.
Wykonać następujące warstwy:
Warstwa W2:
Gres.................................................................................................................................1,5cm
Folia Botact MD28 prod.Botament...................................................................................0,4cm
Szlichta zbrojona..............................................................................................................4,0cm
Styrodur...........................................................................................................................4,0cm
2xpapa termozgrzewalna.................................................................................................0,7cm
Szlichta ze spadkiem 1%..............................................................................................4‐5,0cm
Płyta balkonowa
Styropian..........................................................................................................................4,0cm
Tynk cienkowarstwowy....................................................................................................1,0cm
Po zdjęciu warstw wykończeniowych i balustrady stalowej sprawdzić stan konstrukcji płyty balkonowej.
W razie potrzeby oczyścić i zabezpieczyć antykorozyjnie elementy stalowe konstrukcji płyty. Uzupełnić
ubytki betonu. Zamontować oczyszczoną, ocynkowaną i pomalowaną balustradę. Wykonać warstwy
wykończeniowe wywijając na ścianę spodnią warstwę papy na wys.30cm. Dokładnie uszczelnić styki
słupków balustrady z posadzką.
Zastosować obwodową obróbkę blacharską z kapinosem, spód płyty wzdłuż obwodu wykończyć
kapinosem systemowym.
III. KRYTERIUM OCENY OFERTY:
Kryterium wyboru oferty jest cena. Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, który przedstawi
najtańszą ofertę zgodną z przedstawionymi wymaganiami.
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
1. Złożona oferta powinna zawierać całkowite ceny netto oraz brutto realizacji przedmiotu zamówienia
(z uwzględnieniem kosztów transportu, montażu i innych) oraz najbliższy możliwy termin przystąpienia
do realizacji prac.
2. Wycena ma charakter wstępny, na podstawie przedstawionych w projekcie prac do wykonania.
Dokładne wynagrodzenie zostanie uzgodnione po ustaleniach dokonanych z Inwestorem oraz
potwierdzeniu rzeczywistych wymiarów i stanu tarasów i balkonu.
3. Ofertę należy przekazać drogą mailową lub osobiście w recepcji budynku przy ul.Krzyckiego 5/7 do
dnia 5 września 2012 r.
V. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1. Ostateczny termin realizacji: październik 2012 r.
2. Miejsce: siedziba Zamawiającego przy ul. Krzyckiego 5/7 w Warszawie.
VI. ZAPŁATA WYNAGRODZENIA I FORMA PŁATNOŚCI
Termin płatności faktur ustala się do 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
Płatność nastąpi przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturach. Za termin zapłaty ustala się
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dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
zaliczkowej.

Zamawiający dopuszcza możliwość ustalenia płatności

VII. TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ
Każdy Oferent ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści przedmiotowego zapytania
ofertowego. Pytania Oferenta muszą być sformułowane na piśmie i wysłane elektronicznie na adres:
sdu.wisla@gmail.com.
VIII. UWAGI:
Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).

Ana M. Brajnović
Stowarzyszenie Doskonalenia Umiejętności
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