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    Postępowanie nr 04/07/2018 

 

Postępowanie w trybie konkursowym  
na świadczenie usług stolarskich  

w obiekcie biurowym w Katowicach przy ul. Mickiewic za 29  
 
„Biuro Centrum” Sp. z o.o. w Katowicach ogłasza konkurs ofert na wykonywanie usług stolarskich 
w obiekcie biurowym w Katowicach przy ul. Mickiewicza 29 obejmujących: 
 

1. Wykonywanie parapetów przyokiennych w pokojach biurowych o szer. 400 mm,  
gr. 36 mm, dł. w zależności od wielkości pokoju z płyty laminowanej lub fornirowanej  
w wybranym przez zleceniodawcę kolorze z obrzeżem oklejonym PCV 2 mm. 

2. Wykonywanie maskownic urządzeń klimatyzacyjnych w pokojach biurowych tzw. 
podokienników z płyty meblowej laminowanej lub fornirowanej o szer. 600 mm, gr. 18 mm, 
dł. z zależności od wielkości pokoju z listwami ozdobnymi montowanymi do profili 
metalowych, oklejonych obrzeżem PCV 2 mm.  

Zakres powyższych prac obejmuje demontaż mebli, parapetów oraz montaż nowych parapetów 
i ponownie mebli. 
3. Renowacje skrzydeł drzwiowych, ościeżnic i opasek obejmujące: 

 demontaż i ponowny montaż skrzydeł drzwiowych, 
 szlifowanie starej powłoki lakierniczej na drzwiach, ościeżnicach i opaskach, 
 odtłuszczanie, bejcowanie 
 natryskowe lakierowanie skrzydeł. 

4. Awaryjne naprawy stolarskie realizowane na podstawie zatwierdzonego przez 
zleceniodawcę kosztorysu. 

 

Ponadto informujemy, iż wykonane prace oraz użyte materiały, muszą spełniać wymogi § 258 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1422 
z późn. zm.), który zabrania stosowania do wykończenia wnętrz materiałów łatwo zapalnych, 
których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące. Zgodnie 
z rozporządzeniem zabronione jest także stosowanie materiałów i wyrobów budowlanych łatwo 
zapalnych na drogach komunikacji ogólnej, służących celom ewakuacji. Spełnienie tych 
wymagań powinno być potwierdzone odpowiednią dokumentacją techniczną. 
 

OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ: 
1. Cenę netto + Vat wykonania przedmiotowych prac obejmującą robociznę i materiały, jako 

wynagrodzenie ryczałtowe odpowiednio: 
 dla poz. 1 i 2 za 1 mb., 
 dla poz. 3 za 1 kpl. obejmujący skrzydło drzwiowe, ościeżnice i opaski, 
 dla poz. 4 stawka godzinowa jaka będzie stosowana w kosztorysach na awaryjne 

naprawy stolarskie. 
2. Czas realizacji od daty wystawienia zlecenia. 
3. Okres gwarancji. 
4. Referencje z prac o charakterze stolarstwa meblowego wykonywanych w ostatnim roku. 
 

Oferty prosimy składać w biurze Spółki (pokój 189)  do dnia 25.07.2018 r. 
Ogłaszający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.  
W przypadku unieważnienia postępowania, ogłaszający nie ponosi kosztów postępowania.  
 

W sprawie dodatkowych informacji i wizji w obiekcie proszę się zwrócić do  
Dyrektora ds. techniczno-eksploatacyjnych Pana Leszka Nowaka tel. 32 207-21-82. 
 

Oferta powinna by ć ważna, co najmniej przez 30 dni licz ąc od dnia 25.07.2018 r.   
Katowice, 13.07.2018 r. 

 


