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    Postępowanie nr 6//2019 

 

Postępowanie w trybie konkursowym  
na przeprowadzenie remontu holu głównego oraz holów  przyległych 

w obiekcie w Katowicach, ul. Mickiewicza 29 
 

„Biuro Centrum” Sp. z o.o. w Katowicach ogłasza konkurs ofert na wykonanie prac remontowych 
obejmujących: 
1. Skucie starej posadzki, naprawa i przygotowanie posadzki przed ułożeniem płytek oraz 

kafelkowanie posadzek około 800 m2 z uwzględnieniem dylatacji oraz układu słupów,  
a także podziału funkcjonalnego holu z powierzonego materiału.  

2. Skucie zabudowy siedzisk. 
3. Skucie wykończeń z czarnych płytek na ścianach holu i w holach windowych pod wieżą  

A i B.  
4. W miejscu skutych płytek na ścianach wykonanie ich naprawy i położenie gładzi tynkowej,  

a następnie tapety z włókna i pomalowanie farbami obiektowymi wskazanym kolorem.  
5. Rozebranie i usunięcie zabudowy recepcji w tym skucie płytek na ladzie, rozebranie 

zabudowy, skucie płytek na ścianach.  
6. Naprawa słupów po kafelkowaniu oraz wykończenie listwami przypodłogowymi z dubonda.  
 

Wykonawca zobowiązany jest podzielić prace na etapy i tak je rozkładać w czasie (także  
w godzinach nocnych i w weekendy), aby były możliwe do wykonywania w funkcjonującym 
obiekcie bez zakłóceń.   
 

Przed złożeniem oferty konieczne jest przeprowadzenie wizji.  
 
Oferta powinna również zawierać: 
1. Cenę ryczałtową netto za całość prac łącznie z materiałami nie obejmującą gresu. 
2. Plan realizacji obejmujący rozłożenie prac na etapy w czasie, zabezpieczenie ciągów 

komunikacyjnych oraz sposobu wyizolowania miejsc pracy.   
3. Oświadczenie Wykonawcy o możliwościach technicznych i finansowych do wykonania 

zadania. 
4. Przedstawienie referencji o wykonaniu prac o podobnym charakterze i zakresie z ostatnich 

2 lat w obiektach biurowych w trakcie ich funkcjonowania.  
5. Przedstawienie polisy ubezpieczeniowej OC.  

 
Oferty prosimy składać w zamkniętej kopercie oznaczone napisem „oferta” oraz „numerem 
postępowania” w biurze Spółki (pokój 172 lub 189) do dnia 19.06.2019 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 pod nr tel. 32 207-21-82. 
 
Oferta powinna by ć ważna, co najmniej przez 60 dni licz ąc od dnia 19.06.2019 r.   
Katowice, 04.06.2019 r. 

 

 


