
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wymiany kabin wraz z brodzikami firmy RONAL 
GRUP Seri TOP-Line model TOPR rozmiar 900 mm, szkło 6mm/4mm i wysokości 1900mm, 
półokrągłe z drzwiami rozsuwanymi szt. 4 oraz model TOPC rozmiar 800mm, szkło 6mm/4mm 
i wysokości 1900 mm, kwadratowy z drzwiami rozsuwanymi szt. 2 (brodziki  konglomeratowe 
WMR – odpływ okrągły- połysk lub mat, szkło duralex, obudowa brodzika z konglomeratu 
półokrągłego WMR-PWMR, syfony okrągłe) w pomieszczeniach (nr 104A, 204A, 304A, 403A, 
404A) łazienek w Wieży Kontroli Lotów we Wrocławiu przy ul. Skarżyńskiego 36.  
 

2.  Zakres prac.  
 
a. Demontaż istniejących kabin, brodzików i zabudów brodzików wraz z uzbrojeniem 
b. Przygotowanie i zabezpieczenie folią w płynie powierzchni pod brodzikiem 
c. Poziomowanie i montaż brodzików do istniejącej kanalizacji 
d. Montaż brodzika za pomocą silikonu do ścian narożnych 
e. Montaż kabin i brodzików wraz z uzbrojeniem 
f. Silikonowanie i regulacja zamontowanych urządzeń 
g. Zagospodarowanie powstałego odpadu  
h. Dostawa przedmiotowego wyposażenia wraz z materiałami pomocniczymi 

 

Wskazane jest przed złożeniem oferty zapoznanie się z obiektem  TWR Wrocław. W celu uzgodnienia 
terminu wizji lokalnej należy skontaktować się z Kierownikiem Zespołu Kontroli Lotniska pod 
numerem: 603 404 236. Oferta sporządzona jest na koszt i ryzyko Oferenta. Jednocześnie 
zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru oferty lub unieważnienie postępowania bez podania 
przyczyn. 

 

Ogłoszenie na wykonanie wymiany kabin wraz z brodzikami w pomieszczeniach łazienek w Wieży 
Kontroli Lotów  we Wrocławiu ul. Skarżyńskego 36 o wartości nie przekraczającej równowartości 
14 000 euro zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004r  Prawo Zamówień Publicznych  (tj. Dz. 
U. z 2007r. nr 223, póz. 1655 z późn. zm.) ustawy nie stosuje się. 

1. Przedmiot zamówienia. 

3. Dodatkowe informacje . 
 

     4.   Oferta powinna zawiera ć: 
-  koszt netto oraz brutto całości  prac,  
-  termin wykonania , 
-  okres  gwarancji, 
-  termin ważności oferty nie krótszy niż jeden miesiąc od daty złożenia oferty, 
-  aktualny wyciąg z KRS, lub kopię zezwolenia na prowadzenie działalności, 
-  kopię Regonu, 
-  zaświadczenie o nadaniu numeru NIP 
 

Oferty prosimy składać do dnia 10.02.2012 r. na nasz adres 
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej  z dopiskiem AZRE, 02-147  Warszawa, ul. Wieżowa 8, nr. faxu  
(022) 574-61-19  lub pocztą elektroniczną  i.korybut@pansa.pl  
Dodatkowe informacje 22 574 63 33. 


