
Ogłoszenie na wykonanie: „Malowania pomieszczeń hydroforni na obiekcie AVIA  
w Pułtusku – Lipniki Stare oraz wymiana schodków do kontenera 
radiokomunikacyjnego obiekt   - AVIA  Pułtusk – Lipniki Stare” o wartości nie 
przekraczającej równowartości 14 000 euro zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004r 
Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U.z 2007r. nr 223, poz 1655 z późn. zm.) ustawy nie 
stosuje się. 
 
Prace należy wykonać w poniższym w zakresie jak niżej: 
 
Malowanie pomieszczenia hydroforni: 
1. Uzupełnienie ubytków tynku przy drzwiach wejściowych  o pow.       - 0,5m2 
2. uzupełnienie glazury                                                          o pow. ca  - 2,0m2 
3. Zmycie ścian przewidzianych do malowania wraz  
    z uzupełnieniem drobnych ubytków tynku                                            - 186,05m2 
4.Dwukrotne malowanie pomieszczenia hydroforni, korytarza oraz sufitu po  
   demontażu świetlówek w pomieszczeniu wskazanym przez  
   użytkownika (ścian i sufitów )  farbą emulsyjną  łączna     pow.            - 186,05m2  
5. Dwukrotne malowanie farbą olejną drzwi o wymiarach 1, x 2, 2 - 3 szt. + 1    
    ościeżnica. 
6. Malowanie farbą olejną rur instalacyjnych  fi 6-8cm dł. 26mb. 
7. Uprzątnięcie pomieszczeń  po malowaniu. 
 
Wymiana podestu wejściowego do kontenera: 
1. Rozebranie podestu wejściowego do kontenera o wym.1,00 x1,00x0,50m 
    Podest jest wykonany z  obrzeży betonowych i kostki nawierzchniowej. 
2. Uzupełnienie nawierzchni kostką nawierzchniową z rozbiórki w miejscu  po  
    rozebranym podeście. 
3. Zakup i montaż  3 stopni wejściowych do kontenera o wymiarach: 30cm szer. i   
    dł.150cm ze stali nierdzewnej na konstrukcji stalowej mocowanej do podłoża. 
4. Uprzątnięcie  terenu po wykonanych robotach oraz wywiezienie gruzu z rozbiórki. 
 
Pożądany termin realizacji  do  15.04.2012r.  
 
Oferta powinna zawierać : 
- kopie dokumentów :  wypis z KRS , NIP i REGON, 
- koszt wykonania  powyższych zakresów prac wraz z materiałami z podziałem na  
  malowanie hydroforni i  montaż stopni wejściowych do kontenera, 
- termin realizacji, 
- warunki płatności, 
- okres gwarancji. 
 
Przygotowanie oferty na koszt Wykonawcy. 
 
Oferty na wykonanie powyższych prac można składać do dnia 10.02.2012. 
Na adres Polska Agencja Żeglugi Powietrznej Zespół AZRE, 02-147 Warszawa ul. Wieżowa 
8, nr faxu 22 574 61 19 lub pocztą elektroniczną j.kacperska@pansa.pl  
 
Dodatkowe informacje w powyższym temacie można uzyskać pod numerem telefonu:  
(22) 574 61 21. 
 
 


