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Zapytanie ofertowe 
 

 

                Zamawiający:  Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej  

„Ciepłogaz” Sp. z o.o.  ul. Główna 9, 42-693 Krupski Młyn               

zwraca się z prośbą o złożenie oferty na wykonanie zadania pn.  

Izolacja pionowa ścian fundamentowych z dociepleniem, wymiana 

okienek piwnicznych ,docieplenie cokołu, odtworzenie podestów z kostki w 

budynkach przy ul. Buczka 3 i 5, 42-693 Krupski Młyn . 

 

Wykonawca powinien we własnym zakresie dokonać  wizji lokalnej                    

i zweryfikować udostępnione informacje. 

 

 

ZAKRES ROBÓT  

(dwa budynki  w każdym dwa wejścia do klatek) 

 

 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości 

do 15 cm   

 Wywiezienie gruzu z rozbieranych konstrukcji  

 Wykopy wąskoprzestrzenne  odkrywane odcinkami do głębokości 1,5m  

 Odgrzybianie powierzchni ścian przy użyciu szczotek stalowych  

 Uzupełnianie tynków zewnętrznych  

 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe –wykonane 

na zimno z lepiku asfaltowego   I warstwa  

 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe –wykonane 

na zimno z lepiku asfaltowego   II  i następna warstwa  



 Ocieplenie ścian fundamentu płytami styropianowymi  o gr. 5cm -

przyklejenie płyt styropianowych do ścian 

 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej 0,2mm  

FOLIA KUBEŁKOWA  

 Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 

3m i ubiciem warstwami co 15 cm  

 Ocieplenie ścian cokołu płytami styropianowymi 5 cm przymocowanie 

płyt za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły, przyklejenie warstwy  

siatki na ścianach 

 Wymiana okienek piwnicznych  oraz okna  w  suszarni (z zamontowanym 

wywietrznikiem) 

 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mozaikowego- cokół 

oraz wokół drzwi wejściowych do budynku  na  uprzednio 

przygotowanym podłożu (podkładowa masa tynkarska)  

 Opaska wokół budynku , obrzeża betonowe o wymiarach  20cm  x 6 cm 

na podsypce piaskowej z wypełnieniem grys ozdobny, 

 Wykonanie wejścia do klatki schodowej –podest, kostka granitowa         

wym. 10 x 10 cm, wycieraczki stalowe o powierzchni 0,5 m
2
.  

 

 
   Ujęte w zestawieniu wyroby muszą posiadać wszystkie wymagane 

przepisami dopuszczenia do stosowania  dla budynków użyteczności 

publicznej. 

 

 

Termin wykonania  robót  IV, V, bądź   VI br. 

 

Miejsce oraz termin składania ofert : 

 

Oferty należy składać do 16.03.2015r. 
 

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem  

 

 poczty 

 kuriera 

 dostarczona osobiście w siedzibie PEC „ Ciepłogaz”  w zamkniętej 

kopercie z  napisem  „Modernizacja budynków Wspólnoty 

Mieszkaniowej Buczka 3 i 5 w Krupskim Młynie” 
 

 



Do oferty należy dołączyć: 

 

 Wypis z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji 

działalności gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniejszej niż 

sześć miesięcy przed datą złożenia oferty 

 

 Aktualne zaświadczenie o niezaleganiu wobec Urzędu Skarbowego oraz  

Zus 

 

 Opłaconą polisę lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności gospodarczej 

 

 Wykaz co najmniej 3 robót budowlanych o podobnym charakterze i 

zakresie, wykonanych i zakończonych w okresie ostatnich 5 lat przed 

terminem złożenia oferty wraz z referencjami   

 

 Kosztorys  ofertowy, wykonanym metodą uproszczoną w oparciu o KNR  

 

Powiadomienie o wyborze oferty nastąpi na stronie internetowej PEC 

„CIEPŁOGAZ” Sp. z o.o. w dniu 24.03.2015r. 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 

 

 negocjacji uzupełniających 

 swobodnego wyboru Wykonawcy 

 rezygnacji z zaplanowanego zadania  

 

Dodatkowe informacje w sprawie przedmiotowego zadania dostępne są w 

siedzibie biura. 


