
Tarnobrzeg, dn. 25.08.2016r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

I. Nazwa i adres Zamawiającego: 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Tarnobrzegu 

ul. Kopernika 3 

39-400 Tarnobrzeg 

NIP: 8672236322 

e-mail: sds_tarnobrzeg@op.pl 

tel./fax: 158236597 

II. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa pomalowania pomieszczeń użytkowanych 

przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Tarnobrzegu w budynku przy ul. Kopernika 3               

w Tarnobrzegu. 

2. Obmiar powierzchni przeznaczonych do malowania to ok. 500m². 

3. Malowanie obejmuje: 

a) przygotowanie pomieszczeń do malowania, zabezpieczenie mebli, posadzek, drzwi, okien, 

parapetów przed zabrudzeniem i zniszczeniem, 

b) pokrycie ścian tynkami lub farbami ozdobnymi wg propozycji oferenta, 

c) malowanie sufitów farbą emulsyjną, 

d) usunięcie usterek, które odkryto w trakcie prac malarskich, po zgłoszeniu tego 

Zamawiającemu 

e) przygotowanie pomieszczeń do odbioru znajdujących się w stanie czystym, bez śladów farb, 

materiałów budowlanych na meblach, posadzkach i parapetach. 

4. Materiały potrzebne do wykonania robót będących przedmiotem zapytania ofertowego 

dostarcza Wykonawca. 

5. Wykonawca wykona roboty będące przedmiotem zamówienia przy użyciu sprzętu, urządzeń        

i materiałów o jakości odpowiadającej obowiązującym przepisom, normom i standardom. 

6. Wykonawca udziela 24 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty będące przedmiotem 

zapytania ofertowego, licząc od dnia wystawienia faktury. 



7. Rozliczenie zamówienia będzie prowadzone na podstawie obmiaru powierzchni po odbiorze 

prac przez upoważnioną przez Zamawiającego osobę. Faktura powinna uwzględniać 

uszczegółowienie w rozbiciu na wartość wykorzystanych do malowania materiałów oraz wartość 

wykonanej usługi. 

8. Oferenci ubiegający się o udzielenie zamówienia zapraszani są do przeprowadzenia wizji lokalnej 

pomieszczeń przeznaczonych do malowania celem zapoznania się z przedmiotem i wielkością 

zamówienia. 

III. Termin realizacji zamówienia 

od podpisania umowy do 16.12.2016r. 

IV. Kryterium wyboru ofert 

o wyborze oferty decyduje najniższa cena oraz walory estetyczne propozycji wykonawcy 

V. Miejsce i termin składania ofert 

1. Składnie ofert do dnia 05.09.2016r. do godz. 15.30 w siedzibie Środowiskowego Domu 

Samopomocy w Tarnobrzegu p. 020 pocztą tradycyjną, e-mailem lub faxem. 

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa na wykonanie przedmiotu zamówienia. 

Do porozumiewania się z Wykonawcami w sprawach związanych z niniejszym postępowaniem 

upoważniona jest Pani Agnieszka Strońska tel. 158236597 w. 20. 

 


