OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA
ROBOTY BUDOWLANE
Zakład Produkcji Specjalnej „GAMRAT” Sp. z o.o., 38 – 200 Jasło, ul. Mickiewicza 108, zaprasza do
udziału w konkursie ofert na realizację niżej wymienionych prac remontowych:
Wykonanie nowej posadzki w budynku R3/45.
Adres obiektów objętych planowanymi pracami:
38 – 200 Jasło, ul. Mickiewicza 108
Dz. nr ewid. 3/120, obręb ewidencyjny: 18 - GAMRAT
Inwestor:
Zakład Produkcji Specjalnej „GAMRAT” Sp. z o.o., 38 – 200 Jasło, ul. Mickiewicza 108.
Postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych
(Dz.U. 2004 Nr 19 poz. 177 z późn. zm.).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Wstępny zakres robót określa załącznik do niniejszego ogłoszenia, ale w celu uzgodnienia szczegółów
technicznych wykonania, w tym obmiarów powierzchni podlegającej wymianie, należy przeprowadzić
wizję lokalną. Na wykonaną usługę oczekujemy udzielenia 36 miesięcy gwarancji.
Warunki udziału w konkursie:
1. Oferent musi dysponować potencjałem kadrowym w zakresie niezbędnym do wykonania
zamówienia.
2. Oferta powinna zawierać:
 cenę netto, za którą zostanie wykonany przedmiot zamówienia w rozbiciu na poszczególne
etapy lub jeden z wybranych etapów,
 warunki płatności,
 termin realizacji prac,
Prosimy również o dołączenie referencji wraz z realizacjami robót o podobnym charakterze.
Oferty należy składać w sekretariacie inwestora w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Wykonanie
nowej posadzki w budynku R3/45” lub elektronicznie na adres email: zpsgamrat@zpsgamrat.pl
Termin składania ofert do dnia: 31 maj 2019 roku do godz. 1430. W sprawie szczegółów oraz niezbędnych
informacji do przygotowania powyższej oferty prosimy o kontakt. Osoba upoważniona do kontaktów z
oferentami:
Andrzej Matłok tel. kom. 600 459 926, email: amatlok@zpsgamrat.pl
Spośród złożonych ofert wybrana zostanie najkorzystniejsza oferta z punktu widzenia kosztów realizacji
zamówienia oraz gwarancji prawidłowego wykonania robót.
Uwaga:
Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.
W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów dotyczących odwołań.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty bez podania przyczyn.

Prezes Zarządu
Zakładu Produkcji Specjalnej „Gamrat” Sp. z o.o. w Jaśle
Andrzej Cholewiak

ZAŁĄCZNIK Nr 1
do ogłoszenia dot. konkursu ofert na „Wykonanie nowej posadzki w budynku R3/45”.

Wymagania dla posadzek w R – 3/45 dla pomieszczeń A,B,C,D.
Istniejący budynek magazynowy R-3/45, przeznaczony do zagospodarowania na magazyn,
pochodzi z lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku. Istniejąca posadzka betonowa o grubości
~ 0,15m, jest wykonana na podbudowie z gruzobetonu. Z dokumentacji archiwalnej nie wynika, aby
w budynku wykonana była izolacja przeciwwilgociowa. Należy skuć istniejącą posadzkę (gruz do
dyspozycji wykonawcy). Wykonać izolację od poziomu izolacji poziomej budynku
w taki sposób, aby odizolować całą nową posadzkę od gruntu i ścian. Podłoże do wykonania posadzki
żywicznej powinno być równe, ukształtowane ze spadkami zgodnie z załączonym rysunkiem,
z dopasowanym poziomem w miejscu drzwi (co nie jest ujęte na poniższym rysunku). Naroża należy
wyokrąglić, promień zaokrąglenia powinien wynosić co najmniej 5cm z cokołem 10cm. Wewnątrz
magazynu zakładany jest transport ręczny. Wózki o ciężarze 2 tony na kołach MARBA
LU/PA/200/KDS/ANTIST, długości osi 1700mm, rozstaw osi 3700mm. Wymagane jest wykonanie
posadzki antypoślizgowej, chemoodpornej, nieiskrzącej i antyelektrostatycznej, połączonej
z uziemieniem. Wymagany opór upływu < 10 MΩ. Proponowana powłoka posadzkowa – BASF Ucrete
MF AS kolor do uzgodnienia.
Dodatkowo przy wykonywaniu podłoża pod posadzki żywiczne należy wykonać fundament pod ścianę
działową (długość 6m x głębokość 1,2m x szerokość 0,25 m).
Uwaga:
Po wykonaniu posadzki betonowej a przed wykonaniem powłoki Ucrete inna firma wykona ścianę
działową.

Oferta powinna zawierać rozdzielenie kosztowe na:

1) Wykonanie podłoża pod posadzkę żywiczną wraz z fundamentem
2) Wykonanie posadzki żywicznej

