Warszawa, 25 sierpnia 2012 r.

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania prac remontowych elewacji 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 renowacji elewacji z tynkiem silikonowym w zabytkowym budynku przy ul. Krzyckiego 5/7.
2.Prace remontowe powinny być wykonane zgodnie z projektem budowlano‐remontowym
zatwierdzonym przez wojewódzkiego konserwatora zabytków.
3. Zakres prac do wykonania obejmuje:
•

gruntowanie podłoża

•

wykonanie warstwy zbrojącej z siatką z włókna szklanego

•

gruntowanie pod tynk silikonowy

•

ułożenie tynku typu baranek

•

naprawa gzymsu, profil kapinos z imitacją cegły

•

odgrzybianie ścian + czyszczenie

4. Opis prac renowacyjnych zgodnie z projektem:
Istniejący tynk cienkowarstwowy jest miejscowo uszkodzony i nierównomiernie wybarwiony. Woda
opadowa spływająca po elewacji oraz wilgoć spowodowały zniszczenie części tynków zewnętrznych. Od
strony północnej widoczne są zacieki, duża część ściany jest pokryta glonami. Część styropianu jest
odparzona i wymaga wymiany. Należy zlokalizować wykwity i wymienić odparzone płyty styropianu.
Całość elewacji do odtworzenia. Zagruntować, osiatkować i naciągnąć strukturę w systemie marka
referencyjna Zolpan. Wykończenie w tynku silikonowym, grubość ziarna minimalna, do 1.0mm, w celu
uzyskania efektu tradycyjnej wyprawy tynkarskiej.
Niezależnie od wyboru systemu tynków cienkowarstwowych stosować kompletny system w zakresie
klejów, mocowań mechanicznych, listew dylatacyjnych, startowych, uszczelniających, okapnikowych etc.
zgodnie z aprobatą techniczną systemu i instrukcji producenta. Listwy startowe izolacji ścian dokładnie
wypoziomować. Montować kołkami rozporowymi co 30cm. W narożnikach profile nacięte pod kątem 45
stopni i zabezpieczone systemowymi klipsami. Zwrócić uwagę na zabezpieczenie przeciwwilgociowe
cokołu.
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Odtworzyć wszystkie detale takie jak: gzymsy, zwieńczenia murów i ścian attykowych, opaski okienne i
drzwiowe.
W wystających fragmentach elewacji (gzymsach, zwieńczeniach pełnych balustrad) zastosować kapinosy.
Gzymsy wykończone tynkiem cienkowarstwowym wyposażyć w kapinos systemowy wzdłuż wszystkich
dolnych krawędzi.
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 ceny netto oraz brutto realizacji przedmiotu zamówienia (z
uwzględnieniem kosztów materiałów, transportu i innych) podane w stawce za m2 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 elewacji.
3. Ofertę należy przekazać drogą mailową lub złożyć 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: listopad 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
dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza możliwość ustalenia płatności
zaliczkowej.
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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