
Ogłoszenie na wykonanie remontu pomieszcze ń w Ośrodku Radiolokacyjnym na  
ul. Słowackiego w Gda ńsku nie przekraczaj ącego równowarto ści 14 000 euro zgodnie 
z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004r  Prawo Zam ówień Publicznych  (t.j. Dz.U. z 
2007r. nr 223, poz 1655 z pó źn. zm.) ustawy nie stosuje si ę. 

1. Dane ogólne. 
Obiekt  OR znajduje się na ul. Słowackiego  w Gdańsku w otoczeniu lotniska. 
Remont dotyczy pomieszczeń w OR Gdańsk. 

2. ZałoŜenia dot. wykonania :   
Zakres robót dla w/w zadania:    

     OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

dot. robót remontowych pomieszczeń w OR Gdańsk 

Zakres robót: 

1. Malowanie dwukrotne ścian farbą emulsyjną zmywalną .  ok.750 m² 

 ( zakres prac obejmuje przygotowawcze prace malarskie: czyszczenie, likwidację uszkodzeń  

          pęknięć ścian,tynk)  w pomieszczeniach : 
-garaż  

-kuchni  

-warsztatu 

-sali szkoleniowej 

-pomieszczeniu agregatu 

-korytarzu 

-pokoju kierownika 

-pomieszczeniu serwisu sprzątającego 

-pomieszczeniu dyżurnego 

 -rozdzielni NN  

2. Wymiana uszczelek okiennych -5 okien    

3. Wykonanie żaluzji pionowych w pomieszczeniach -13 szt: 

 -sala komputerowa  

 -sala radarowa 5 szt. 

 -warsztat 

 -pomieszczenie magazynu technicznego 

 -ciąg komunikacyjny do pom. technicznych - 2 szt.  

 -pomieszczenie socjalne  

 -pomieszczenie kierownika 

 -kuchnia 

4. Wymiana blatu w pomieszczeniu socjalnym  

5. Wymiana wykładziny dywanowej i technicznej w pomieszczeniach biurowych i technicznych  

OR Gdańsk 

 -wykładzina dywanowa elektrostatyczna o parametrach równych lub lepszych   

      od typu NEW ORLEANS (brąz –odcienie do uzgodnienia z użytkownikiem)        32  m²: 

-pom. socjalne pracowników 



 -pom. kierownika 

 -wykładzina techniczna PCV tarket elektrostatyczna           41  m²: 

 -warsztat 

 -pom. magazynu technicznego 

 -kuchnia 

6. Wymiana zestawu szklanego zewnętrznego (ZS-u)  ślusarki aluminiowej z drzwiami  

wejściowymi do OR Gdańsk. 
 -kolor ślusarki brąz 

3. Dodatkowe informacje . 
Wskazane jest przed złoŜeniem oferty zapoznanie się z obiektem OR Gdańsk. W celu uzgodnienia 
terminu wizji lokalnej naleŜy skontaktować się z  p. Zbyszkiem Kleinem 058 340 74 15  mail: 
z.klein@pansa.pl. 

Minimalna gwarancja na wykonanie robót 24 miesiące. 

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

Oferty prosimy składać do dnia 4.08.2011r. na nasz adres: 
Polska Agencja śeglugi Powietrznej  z dopiskiem AZRE, 02-147  Warszawa, ul. WieŜowa 8, nr. faxu  
(022) 574-61-19  lub pocztą elektroniczną   m.nowakowska@pansa.pl  
Dodatkowe informacje 22  574 61 30 
 


