Zarząd Spółki Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o.
zaprasza do złożenia oferty na wykonanie remontu sanitariatów w budynku
biurowo-magazynowym B-34 w Porcie Handlowym w Kołobrzegu
1.

Nazwa i adres Ogłaszającego:
Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Kołobrzegu, ul. Portowa 41, 78-100 Kołobrzeg, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000157554, NIP:
671-16-02-794, REGON: 331046773, tel./fax 94 35 167 65, kapitał zakładowy
31 688 000,00 zł, www.zpm.portkolobrzeg.pl, godziny urzędowania: 7:00 – 15:00.

2.

Przedmiot zamówienia obejmuje:
demontaż starych posadzek, płytek ściennych i urządzeń sanitarnych oraz stolarki
drzwiowej,
położenie gładzi gipsowej na ścianach i sufitach oraz ich pomalowanie
położenie nowych płytek na ścianach (do wys. 2 m) i posadzkach
montaż nowych urządzeń sanitarnych (baterie, umywalki, sedesy, pisuary)
montaż stolarki drzwiowej i oświetlenia
prace inne, niezbędne do wykonywania prac wymienionych powyżej, wynikające
z przeprowadzonych oględzin.

3.

W ramach prac Wykonawca zakupi i zamontuje następujące wyposażenie:
płytki podłogowe i ścienne firmy Cersanit z kolekcji TANAKA bez dekorów. Kolor płytek
zostanie wybrany po zakończeniu postępowania,
armatura biała firmy Cersanit z kolekcji PRESIDENT,
baterie umywalkowe wyposażone w głowicę ceramiczną,
drzwi i oświetlenie LED dostosowane do montażu w pomieszczeniach mokrych.
wyposażenie inne, niezbędne do realizacji zamówienia (np. syfony, rury, lustra,
podajniki do papieru, dozowniki do mydła itp.), wynikające z przeprowadzonych
oględzin.

4.

Zamówienie obejmuje remont 8 sanitariatów o powierzchni ok. 55 m2, a w tym:
powierzchnia ścian do wyłożenia płytkami: około 232 m2,
umywalki: 10 sztuk
muszle klozetowe: 7 sztuk
pisuary: 4 sztuki
drzwi: 20 sztuk

5.

Powyższe wyliczenia powierzchni są, wyliczeniami szacunkowymi. Oferent, przed
złożeniem oferty, zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej remontowanych
pomieszczeń oraz dokonać ich dokładnych pomiarów w celu przygotowania oferty.
Oględzin można dokonać po wcześniejszym ustaleniu terminu z pracownikami ZPM
Kołobrzeg pod nr tel. 785 881 402 lub 603 350 035.

6.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego Zarządu Portu Morskiego Kołobrzeg
Sp. z o.o., przesłać pocztą na adres: ul. Portowa 41, 78-100 Kołobrzeg lub pocztą
elektroniczną na adres: sekretariat@zpmkolobrzeg.pl, w terminie do dnia 24.10.2018 r.
do godz. 15:00.

7.

Termin całkowitej realizacji zamówienia: 14.12.2018 r.

9.

Kryteria wyboru ofert: najkorzystniejsza cena, 100% cena.

10.

Termin związania ofertą: 30 dni

11.

Zamawiający powiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o dokonanym wyborze.

12.

Zamawiający może zakończyć zapytanie ofertowe bez dokonania wyboru.

