
Warszawa, dnia 18.01.2021 roku. 
 
 

Zapytanie ofertowe na wykonanie remontu fragmentów sufitu podwieszanego w 
garażu, klatek schodowych nr 1, 2, 3, 4 od parteru w górę, wraz z ułożeniem gresu na 
ścianach od parteru do półpiętra i obłożeniem drzwi wejściowych do lokali oraz drzwi 

do korytarzy opaską szerokości 30 cm, remont murka na patio otaczającego teren 
zielony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Bronikowskiego 1 w 

Warszawie 
 W związku z koniecznością wykonania następującego zakresu robót: 
-  wykonanie remontu sufitu podwieszonego (170,10 m2) w garażu podziemnym budynku,    
-  remontu klatek schodowych nr 1, 2, 3, 4 od parteru w górę, wraz z ułożeniem gresu na 
   ścianach od parteru do półpiętra i obłożeniem drzwi wejściowych do lokali oraz drzwi do 
   korytarzy opaską szerokości 30 cm,  
-  remontu murka na patio otaczającego teren zielony  
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Bronikowskiego 1 w Warszawie  oraz 
wyboru wykonawcy ww. robót w trybie konkursu ofert, prosimy o przedstawienie oferty na 
wykonanie ww. robót. 
Jednocześnie informujemy, że: 
 

I. Podstawowe informacje o budynku: 
Budynek mieszkalny przy ul. Bronikowskiego 1 został wykonany w konstrukcji 
żelbetowej płytowo-słupowej. Został oddany do użytkowania w dniu 01.04.1999 
roku. 
Budynek posiada 4/5 kondygnacji nadziemnych i dwie kondygnacje podziemne 
na których zlokalizowane są miejsca postojowe. Posiada siedemnaście klatek 
schodowych, 201 lokali mieszkalnych i 7 lokali użytkowych.  

      Zakres prac zostaje podzielony na następujące etapy: 
                  Etap 1 - remont klatek schodowych. 
                  Etap 2 -  remont murka na patio otaczającego teren zielony. 
                  Etap 3 – remont sufitu podwieszanego 

II. Zakres prac do wykonania będzie obejmował: 
etap 1.  
- przetarcie lub naciągnięcie gipsu na tynki sufitów – 100%, 
- przetarcie lub naciągnięcie gipsu na tynki ścian malowane farbą emulsyjną –   
  100%, 
- malowanie ścian i sufitów klatek schodowych, ciągów komunikacyjnych farbą  
  emulsyjną w kolorach jasnych – wybór koloru nastąpi w trakcie prac po  
  wykonaniu próbnego malowania powierzchni, 
- szpachlowanie ścian (100%) i malowanie farbami zmywalnymi na biegach i  
  spocznikach klatek schodowych wraz z wyjściami awaryjnymi, 
- malowanie farbami zmywalnymi drzwi wejściowych do pomieszczeń 
  administracyjnych, technicznych, drzwi metalowych, balustrad schodowych,  
  drobnych elementów metalowych oraz futryn metalowych do lokali w kolorach 
  jasnych o tonacji ciemniejszej niż ściana malowana farbą emulsyjną, 
- ułożenie gresu na ścianach parteru do półpiętra wraz z ułożeniem opaski 
  szerokości 30 cm wokół drzwi wejściowych do lokali i drzwi do korytarzy, 
- oznakowanie poszczególnych klatek, pięter i lokali po malowaniu, 
- wymiana opraw led na klatce schodowej – oprawy LED: 

• w klatkach od 1 do 3:  
- w wejściu oraz wiatrołapie oprawy Carina 15W, 3200K, IP65 z czujką 
ruchu,  
- nad drzwiami do wiatrołapu od strony klatki schodowej zamontować 
oprawę ewakuacyjną sieciowo - awaryjna, ORION LED 150 SA 3h MT 



7W Intelight, naścienną z piktogramem i zasilić ją od oprawy w 
wiatrołapie, prowadząc podtynkowo przewód YDY 3x1,5mm2 /750V, 
 - w klatkach od parteru na piętrach oprawy COSMIC 9W, 3200K, 
załączane łącznikiem ściennym,  

• w klatce 4 :  
- w wejściu oraz wiatrołapie oprawy Carina 15W, 3200K, IP65 z czujką 
ruchu,  
- nad drzwiami do wiatrołapu od strony klatki schodowej zamontować 
oprawę ewakuacyjną sieciowo - awaryjna, ORION LED 150 SA 3h MT 
7W Intelight, naścienną z piktogramem i zasilić ją od oprawy w 
wiatrołapie, prowadząc podtynkowo przewód YDY 3x1,5mm2 /750V  
- przed wejściem do wind Carina 15W, 3200K, IP65, z czujką ruchu, a 
obok niej w okolicy schodów zamontować oprawę ewakuacyjną 
sieciowo - awaryjna, ORION LED 150 SA 3h MT 7W Intelight, sufitową, 
dwustronną z piktogramem i zasilić ją od tej oprawy, prowadząc 
podtynkowo przewód YDY 3x1,5mm2 /750V, 
- w klatkach od parteru na piętrach oprawy COSMIC 9W, 3200K, 
załączane łącznikiem ściennym,  

- wymiana przycisków jednobiegunowych podtynkowych – przyciski dzwonkowe 
  podświetlane w puszcze instalacyjnej, 
- wymiana przycisków jednobiegunowych podtynkowych – przyciski  
  oświetleniowe podświetlane w puszce instalacyjnej, 
- prace porządkowe po wykonanych robotach. 
 
Etap 2. 
- oczyszczenie murka z zabrudzeń i porostów, 
- uzupełnienie ubytków wraz z gruntowaniem, 
- wykonanie tynku mineralnego na siatce zatopionej w kleju wraz malowaniem 
  murka farbą elewacyjną 
  lub zeszlifowanie wszystkich warstw na murku do betonu i pomalowanie całego  
  murka farbą do betonu, 
- prace porządkowe po wykonanych robotach. 
 
Etap 3. 
- Zabezpieczenie stanowiska robót, 

- Demontaż uszkodzonej podsufitki z G-K, 

- Demontaż docieplenia z wełny mineralnej wraz z konstrukcją nośną, 

- Wywiezienie oraz utylizacja gabarytów, 

- Wykonanie izolacji termicznej z wełny mineralnej z wyprawą zewnętrzną na 

  stropie żelbetowym, 

- Demontaż i powtórny montaż infrastruktury istniejącej na suficie (lampy, 

  czujniki, korytka itp.), 

- Roboty malarskie oraz porządkowe. 

Roboty będą wykonywane przy stanowiskach garażowych nr 42-45, 35-37A, 29-

30, 38-41. 

 
 

III. Oferta na wykonanie ww. robót powinna zawierać: 
- określenie ceny wykonania poszczególnych etapów robót w cenach netto i 
brutto, 
- określenie ceny wykonania poszczególnych klatek schodowych (od I do IV) w 
cenach netto i brutto. 

   



Budynek mieszkalny przy ulicy Bronikowskiego 1 w Warszawie: 

 etap 1.  :  ………………….  złotych netto (słownie: ………………………. netto), 

…………….. zł brutto ( słownie: ……………………. zł. brutto). 

            - klatka nr 1 – ………………….. cena brutto 

            - klatka nr 2 – ………………….. cena brutto 

            - klatka nr 3 - …………………... cena brutto 

            - klatka nr 4 – ………………….. cena brutto 

  etap 2 :  ………………….  złotych netto (słownie: ………………………. netto), 

…………….. zł brutto ( słownie: ……………………. zł. brutto). 

  etap 3 :  ………………….  złotych netto (słownie: ………………………. netto), 

…………….. zł brutto ( słownie: ……………………. zł. brutto). 

 

Oferta musi zawierać: 

- termin wykonania robót, 
- okres gwarancji na wykonane roboty, 
- referencje potwierdzające doświadczenie przy wykonywaniu podobnego zakresu 
  robót, 
- dokumenty potwierdzające nie zaleganie z opłatami w ZUS i Urzędzie  
  Skarbowym, 
- potwierdzenie wpisania prowadzonej działalności do odpowiedniego rejestru 
  działalności gospodarczej, 
- wskazanie osoby która będzie pełniła obowiązki Kierownika Budowy wraz z  
  dokumentami potwierdzającymi uprawnienia tej osoby do pełnienia obowiązków  
  Kierownika Budowy. 
 

IV. W celu prawidłowego wykonania oferty Spółdzielnia udostępni: 
- wgląd do projektu architektonicznego, 
- wizję lokalną w budynku oraz dokonanie pomiarów, 
- projekt umowy na wykonanie robót, 
- wybór koloru nastąpi w trakcie prac po wykonaniu próbnego malowania 
  przygotowanych powierzchni. 

 
Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni przy ulicy Bronikowskiego 9 w 
terminie do dnia 08.02.2021 roku  do godziny 13ºº. 
 
Pytania dotyczące przygotowywanej oferty proszę kierować do: 

1. Pana Michała Zadrożnego – tel. 22 5466366 lub  
2. Dariusz Szczęsnego – tel. 22 5466367. 

Informacja o wynikach konkursu ofert zostanie oferentowi przekazana telefonicznie. 


