
Ogłoszenie na wykonanie remontu sali operacyjnej TWR Babimost 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. 

1. Dane ogólne. 
Obiekt TWR (wieża kontroli ruchu lotniczego)  zlokalizowany na terenie lotniska Zielona Góra - 
Babimost. 

 
2. Prace remontowe. 
Planowany remont ma polegać na wymianie zniszczonej wykładziny podłogowej, pomalowaniu ścian 
farbami emulsyjnymi oraz poprawie ogrzewania sali operacyjnej obiektu TWR.           
Zakres planowanych prac remontowych obejmuje: 
           1.   Wymiana wykładziny; 
            -  demontaż wykładziny z tworzyw sztucznych                 -  48,34 m2    
            -  wyrównanie posadzki, 

            -  wymiana listew przyściennych                                     -  24,80 mb           
      2..  Ogrzewanie; 
           - demontaż starych grzejników elektrycznych                   -  szt.  5 
           - zakup, montaż nowych grzejników elektrycznych o mocy 2000 W z termowentylatorem i  
             regulacją  stopnia ogrzewania oraz pracy dmuchawy     -  szt. 6 
           - ewentualna przeróbka wewnętrznej instalacji elektrycznej w zakresie montażu  
              nowych grzejników.  

3. Odnowienie ścian w zakresie w przypadku uszkodzeń przy demontażach i przeróbkach 
instalacji elektrycznej. 
 

Ponadto po stronie Wykonawcy leży  zabezpieczenie mebli przed malowaniem, przestawianie mebli i 
konsol podczas wykonywania robót posadzkarskich, sprzątanie pomieszczenia po robotach 
malarskich oraz zagospodarowanie powstałych odpadów. 
 
4. Dodatkowe informacje. 
Konieczne jest przed złożeniem oferty zapoznanie się z obiektem OR Babimost. W celu uzgodnienia 
terminu wizji lokalnej należy skontaktować się z Kierownikiem Terenowego Zespołu Kontroli Lotniska 
pod numerem: 603958093 

4.   Oferta powinna zawierać: 
-  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 16.12.2011r. 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  w.stepien@pansa.pl  
Dodatkowe informacje 22 574 61 40. 

 


