
Gdańsk, dnia 06.04.2020 r. 

 

 

 

Z A P Y T A N I E  O F E R T O W E  
 

 

Proszę o złożenie oferty cenowej na wykonanie robót remontowych w budynku 

Wydziału Ekonomicznego  Uniwersytetu Gdańskiego  w Sopocie ul. Armii Krajowej 

119/121. 

Zakres prac obejmuje roboty: 

1. Remont pomieszczeń 116 i 121 bud. A – Załącznik nr 1 

-zerwanie listew przypodłogowych 

-zerwanie wykładzin 

-zerwanie warstw posadzkowych do stropu- wykonanie izolacji przeciwdźwiękowej z 

płyt styropianowych 

-wykonanie wylewek stropowych pod wykładzinę dywanową  

-ułożenie wykładziny dywanowej 

-- usuniecie pęknięć i rys na ścianach 

- przygotowanie powierzchni pod malowanie  

-usuniecie zacieków i szpachlowanie 

- malowanie ścian i słupów farbami akrylowymi odpornymi na brud i zmywanie w 

kolorze wskazanym przez administratora budynku i zaakceptowanym przez inspektora 

nadzoru inwestorskiego. 

 

2.    Malowanie ścian korytarzy na III piętrze budynku – Załącznik nr  2: 

- usuniecie pęknięć i rys na ścianach 

- przygotowanie powierzchni pod malowanie 

 -usuniecie zacieków i szpachlowanie 

- malowanie ścian i słupów farbami akrylowymi odpornymi na brud i zmywanie w kolorze 

wskazanym przez administratora budynku i zaakceptowanym przez inspektora nadzoru 

inwestorskiego. 

- wymiana zamokniętych kasetonów sufitowych 

 

Niniejszym zapytaniem objęte są również roboty towarzyszące: np. rozbiórkowe, wywóz 

i utylizacja materiałów porozbiórkowych, prace przygotowawcze w tym np. wynoszenie 

wyposażenia, zabezpieczające, odtworzeniowe, porządkowe, sprzątanie wraz z myciem 

okien w remontowanych pomieszczeniach oraz sporządzenie dokumentacji 

powykonawczej w 2 egz. wraz z pomiarami elektrycznymi. Wszystkie materiały przed 

wbudowaniem muszą być uzgodnione z inspektorem nadzoru. Kolorystykę oraz dobór 

materiałów wykończeniowych należy uzgodnić w formie pisemnej z przedstawicielem 

administracji obiektu  i inspektorem nadzoru inwestorskiego. Prace będą się odbywać w 

czynnym obiekcie. Roboty głośne mogą odbywać się w godzinach wcześniej 

uzgodnionych  z administracją obiektu. 

W załączeniu przedmiar robót określający zakres robót  , który należy traktować jako 

materiał pomocniczy . 

W razie pytań lub niejasności, informacji technicznych udzieli inspektor nadzoru UG  

Krzysztof Kołakowski tel. 725 991 197 lub 58 523 24 34. 



W sprawie wizji lokalnej należy kontaktować się z Administratorem obiektu Panem 

Markiem Nuszelem 58 523 13 49. 

Termin płatności do 30 dni od daty otrzymania faktury. 

Termin rozpoczęcia robót – 15.06.2020r. 

Termin zakończenia robót – 15.09.2020r.   

Ofertę należy złożyć na załączonym druku do dnia 24.04.2020 r. na adres: 

Uniwersytet Gdański  

Centrum  Inwestycji i Remontów  

ul. Bażyńskiego 1A 

 80 -952  Gdańsk 

tel. 58 523 24 90 fax 58 523 25 20  

lub e-mail : Krzysztof.kolakowski@univ.gda.pl, 

 bartosz.kurcwald@univ.gda.pl  

 

Załączniki: 

1. Przedmiar robót  

2. Załącznikirysunkowe1,2 

3. Druk  oferty 
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