Ogłoszenie na wykonanie remontu: ślusarki aluminiowej okienno-drzwiowej, rampy oraz
dachu i orynnowania w budynku Zaopatrzenia w Warszawie ul. WieŜowa 8 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.
W ramach remontu przewidziano następujący zakres prac do wykonania:

I.

Remont ślusarki okienno-drzwiowej
1. Oczyszczenie i konserwacja 50 szt. okien o wym. 85/100 cm.
2. Uzupełnienie brakujących klamek i zawiasów okiennych,
3. Wymiana okien łazienkowych na nowe ( z profili PVC, białe, uchylno-rozwierane, z szyba
mleczną ), szt 4.
4. Wymiana zamka i klamki w drzwiach wejściowych w ścianie szczytowej ,
5. Dostawa i montaŜ szyby pojedynczej bezpiecznej w skrzydle drzwi wewnętrznych w
wiatrołapie wejściowym.

II.
1.
2.
3.

Remont rampy
Wykonanie i montaŜ stalowych elementów wzmacniających podstawę i balustrady,
Oczyszczenie i pomalowanie farbą
podkładową, a następnie dwukrotnie farbą
nawierzchniową elementów stalowych,
Impregnacja elementów drewnianych rampy ( konstrukcja wsporcza i podest ).

III.

Remont dachu i orynnowania
Oczyszczenie części obu połaci dachu ok. 148 m/kw,
Pomalowanie farba podkładowa i dwukrotnie farba nawierzchniowa oczyszczonego
fragmentu dachu farbą w kolorze identycznym do istniejącego,
3.
Wymiana uszkodzonej rynny wraz z rynaizami i akcesoriami na długości 20 mb,
4.
Oczyszczenie i pomalowanie farbą podkładową, a następnie dwukrotnie farbą
nawierzchniową rynny na długości 45 mb i pasów podrynnowych na dł. 90 mb.
Oferta powinna zawierać:
1. - koszt netto oraz brutto całości prac,
2. - termin wykonania ,
3. - okres gwarancji,
4. - termin waŜności oferty nie krótszy niŜ jeden miesiąc od daty złoŜenia oferty,
5. - aktualny wyciąg z KRS, lub kopię zezwolenia na prowadzenie działalności,
6. - kopię Regonu,
7. - zaświadczenie o nadaniu numeru NIP

1.
2.

Oferty prosimy składać do dnia 15.07.2011r. 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 t.jakubowski@pansa.pl.
Dodatkowe informacje 22 574 61 32.

