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Wyrównanie podłogi i położenie wyłdadziny w pomieszczeniu nr 10 w Placówce Terenowej KRUS
w Suwałkach.

1. NazwaiadresZamawiającego:
Kasa Rolniczego [Jbezpieczenia Społecznego
Oddzia/ Regionalny w Bźałymstoku, ul. Legźonowa 18.

2. Opis przedmiotu zamówienia:
Wyrównanie podłogi i położenie wykładziny w PT KRUS w Suwałkach, w pomieszczeniu nr 10podłi

2
i , W :o pow. 9,7 m?, w zakresie wyrównania podłoża omz dostawy i montażu nowej wykładziny obiektowej

z płytek niepalnych dywanowych 50x50cm, w klasie co najmniej Bfl-sl lub Cfl-sl, tnidnościeralnej,
antypoślizgowej, o włóknie poliamidowym (100% ECONYL), koloru brązowego dopasowanego
do wykładziny istniejącej w obiekcie KRUS PT w Suwałkach.
Cena oferty powinna oł»ejmować dodatkowe 6 szt. płytek wykładziny, według powyższego opisu,
na zapas do wykorzystania w przyszłości.

Materiały użyte do wykonania przedmiotu zamówienia muszą posiadać deklaracje zgodności
lub certyfikat -zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną - w przypadku braku Polskich Norrn
przenoszących europejskie normy zharmonizowane.

Realizacja prac wykonywana %dzie w czynnym obiekcie.

Zakres prac:
1. Wyniesienie znajdujących się w pomieszczeniu mebli i sprzętu biurowego.
2. Usunięcie istniejącej wykładziny, oczyszczenie podłoża.
3. Wyrównanie podłoża przy użyciu zaprawy wyrównującej i masy wygładzającej.
4. Przyklejenie novvej wykładziny przy użyciu płynu mocującego lub żelu antypoślizgowego.
5. Wykonanie wykończenia wykładzin: nowe listwy przyścienne dywanowe z MDF.
6. Wywóz odpadów powstałych przy realizacji zamówienia.
7. Po zakończeniu prac remontowych wniesienie do pomieszczenia mebli i sprzętu biurowego.

1 )warunki gwarancji: 24 miesiące od dnia odbioru robót,
2') warunki-płatności: 14 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej Zamawiającemu faktury

wraz z protokołem odbioru robót,
3)warunki robót (miejsce): Placówka Terenowa KRUS w Suwałkach, ul. Utrata 4C, 16-400 Suwałki,

pomieszczenie nr 10,



4) inne szczegółowe wymagania Zamawiającego:
- zalecone jest wykonanie wizji lokalnej przez Wykonawcę przed złożeniem oferly, termin wizji
należy ustalić z Kierownikiem PT KRUS w Suwałkach, panią Agnieszką Putrą
tel. nr 87 566 65 19,
- Wykonawca przedłoży przed wykonaniem prac wzorniki materiałów w celu dokonania wyboru
przez Kierownika PT w Suwałkach,
- przed odbiorem Wykonawca dostarczy niez%dne atesty i certyfikaty na produkty użyte do prac.

Termin wykonania zamówienia: 60 dni od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego.

4. Kryteria oceny ofert: cena 100% .

Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert:
1) Oferta powinna być umieszczona w zamlaiiętej kopercie uniemożliwiającej odczytanie zawartości
bez uszkodzenia opakowania. Koperta z ofertą-powinna być opatrzona w dane Wykonawcy (nazwa
i adres) oraz napis:

,,Oferta na wyrównanie podłogi i położenie wykładziny w pomieszczeniu w PT KRUS w Suwałkach"

Nie otwierać przed godziną 14.00 dnia 09 sierpnia 2017 roku."

2) Ofertę należy zło$ć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego w Białymstoku (15-099)
przy oul. Legionowej 18 w -se'kretariacie OR KRUS na I piętrze budynku lub wysłać
za pośrednictwem poczty, w terminie do dnia 09.08.20l7 r. do godz. 14.00. W przypadku ofert
wysłanych za pośarednictwem poczty - decyduje data i godzina otrzymania oferty przez
Zamawiającego.aGodziny pracy sekretariatu OR-KRUS: 7.30 -15.30, od poniedziałku do piątku.

3) Oferty złożone po terminie składania ofert nie będą poddawane ocenie.

Do oferty musi być do%czony wypełniony i podpisany formularz oferty.

Terrnin związania z ofertą wynosi 30 dni od terminu podanego w punkcie 5.

3.

5.

6.

7. Kary:
a) opóźnienia w wykonaniu zamówienia, a także jego określonej części w wysokości 5% wartości

wynagrodzenia za każdy dzień opóiienia,
b) opóźnienia w usunięciu wad przedmiotu zamówienia, a także jej określonej części w wysokości 10%

wartości wynagrodzenia za każdy dzień opóiienia,- licząc o'a -następnego dnia po upływie terrninu
określonego przez Zamawiającego w celu usunięcia wad.

Załącznik nr l- Formularz oferty.
D Y R E K

OR KRiJS w Bi
D
i%

mstoku

mgr Krzyszto(jj rcwski


