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Projekt „Smyki na dobry Start” jest współfinansowany 
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

26.11.2018, Sząbruk 

Nr rozeznania: 1/SMYKI/R/2018  

Tytuł projektu „SMYKI na dobry start”  

RPWM.02.01.00-28-0014/18-00 

Realizator Projektu: Przedszkole Niepubliczne SMYKI,  

Firma budowalna ARDOM Arkadiusz Śliz  

 

ROZEZNANIE CENOWE 

dotyczącego adaptacji pomieszczeń (modernizacja, naprawa) oddziału przedszkolnego  

w Przedszkolu Niepublicznym SMYKI finansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego  w oparciu o projekt „Smyki na dobry start” 

realizowany  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego  

na lata 2014-2020 

 

Osoba uprawniona do kontaktów:   

Osoba uprawniona do kontaktu ze strony Zamawiającego w kwestiach merytorycznych i 

proceduralnych: Anna Gorzkowska e-mail: kontakt@smyki.com.pl  

tel: 609 308 613  

Opis przedmiotu:  

dotyczące realizacji usługi adaptacji pomieszczeń II oddziały przedszkolnego w Przedszkolu 

Niepublicznym SMYKI, w tym sala, łazienka, kantorek, szatnia, cześć korytarze z wejściem, 

kuchnia i zaplecze. 

Kod CPV:  

45214000-0 - Roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych obiektów budowlanych 

Szczegółowy opis przedmiotu:  

Przedmiotem rozeznania  jest  adaptacja pomieszczeń II oddziały przedszkolnego w Przedszkolu 

Niepublicznym SMYKI, w tym sala, łazienka, kantorek, szatnia, cześć korytarze z wejściem, 

kuchnia i zaplecze, zgodnie z załączonym przedmiarem.  
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W ramach usługi będą wykonywane następujące prace: 

 

1) remont ścian  

 wewnętrzne gładzie gipsowe – likwidacja rys i spękań 

 zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi 366,80 m2 

 gruntowanie podłoży preparatami – powierzchnie pionowe 

 wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementami prefabrykowanych 

i betonów wylewanych  

 dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych – tynków gładkich 

bez gruntowania 

2) remont i renowacja stolarki 

 ręczne oczyszczenie i przygotowanie drzwi 

 dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową drewnianych drzwi i szafek o powierzchni 

ponad 1 m2 z dwukrotnym szpachlowaniem - (p.o. - powierzchnia obliczeniowa/ p.f.p. - 

powierzchnia faktycznie pomalowana) - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną 

szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami 

 przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie 

 wykonanie tynków akrylowych na gotowym podłożu z zaprawy i fakturze baranek 

 okładziny elewacyjne z płytek okładzinowych 25x6 cm na zaprawie klejowej 

cienkowarstwowej o grubości 4 mm 

3)  remont i renowacja podłóg 

 rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony-wycięcie pasa 

 warstwy wygładzające z masy grubości 1-3 mm pod wykładziny podłogowe z tworzyw 

sztucznych 

 posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych 

 posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych. 

Wszystkie materiały zastosowane w trakcie wykonywania robót powinny spełniać atesty 

dotyczące bezpieczeństwa dla zdrowia i środowiska oraz, że są bezpieczne dla osób cierpiących 
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na różne uczulenia i nie zawierają substancji mogących wywoływać w organizmie reakcje 

alergiczne np. atesty PZH, PTA lub równoważne.  

Ponadto materiały powinny posiadać pozytywną ocenę techniczną, spełniać normy techniczne 

lub/i  posiadać deklarację właściwości użytkowych. 

Miejsce wykonania usługi: Przedszkole Niepubliczne SMYKI, ul. Różana 4, 11-036 Sząbruk  

Okres realizacją usługi:  grudzień 2018 – styczeń 2019  

Wymagane kwalifikacje/doświadczenie podmiotu bezpośrednio świadczącego usługę:  

Doświadczenie w zakresie zbieżnym do zakresu rozeznania cenowego, min. 2 roboty 

adaptacyjne w zakresie przedstawionym w rozeznaniu.  

Dodatkowe wymagania:  

nie dotyczy 

Kryteria oceny ofert:  

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi 

kryteriami:  

- cena ofertowa (waga kryterium 100 %) (Pc), 

Zawartość oferty:  

Kompletna oferta musi zawierać:  

- wypełniony formularz Oferty wraz z załącznikami  

- ewentualne pełnomocnictwo  

Termin i sposób składania ofert:  

Oferty należy złożyć do 3.12.2018 do godzin 12:00 w formie: 

- elektronicznej, wysłanej e-mailem na adres: kontakt@smyki.com.pl  

- osobiście w biurze projektu: Przedszkole Niepubliczne SMYKI, ul. Różana 4, 11-036 Sząbruk.  

 

 

 

 

 


