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Remont pomieszczeń w siedzibach:
Zarządu Zlewni w Pile i Nadzoru
Wodnego w Złotowie

Zapytanie ofertowe

Postępowanie podzielone na części

Ogłaszający

Zarząd Zlewni w Pile
Motylewska 7
64-920 Piła

tel.672123244

Informacja
Strona znajduje się w archiwum.



0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy

Etap postępowania
Postępowanie zakończone

Numer postępowania
BD.ZOO.2.222.8.2021

Klasyfikacja ofert
brutto PLN

Data publikacji
16.06.2021 11:00

Termin złożenia oferty
05.07.2021 10:00

Opis przedmiotu zamówienia

Remont pomieszczeń  w siedzibach: Zarządu Zlewni w Pile i Nadzoru Wodnego
w Złotowie”:

Część 1: Malowanie i wymiana instalacji elektrycznej w pomieszczeniach
piwnicznych do przechowywania dokumentacji archiwalnej w siedzibie
Zarządu Zlewni w Pile.           

Przedmiotem zamówienia jest dwukrotne malowanie powierzchni farbami 
niezawierającymi formaldehyd, ksylen, toluen, wymiana instalacji elektrycznej
(oświetlenie o obniżonej emisji promieniowania UV -50-200 luksów na poziomie
podłogi), obicie  drzwi blachą stalową ocynkowaną, wymiana wkładki patentowej w
zamku drzwiowym  oraz naklejenie foli przyciemnionej w oknach w dwóch
pomieszczeniach piwnicznych (nr pomieszczeń 5 i 6) w celu przystosowania ich do
przechowywania dokumentacji archiwalnej. Niezbędne materiały zapewnia Wykonawca.

Część 2: Malowanie pomieszczeń biurowych w siedzibie Nadzoru Wodnego w
Złotowie.

Przedmiotem zamówienia jest dwukrotne wykonywanie malowania sufitów i ścian 6
pomieszczeń  biurowych i jednego pomieszczenia archiwum oraz wymiana listew
przyściennych w 3 pomieszczeniach. Niezbędne materiały zapewnia Wykonawca.



Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej
odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
uprawnienia w zakresie  wymiany instalacji elektrycznej (dot. części 1)

Branże CPV

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45442100-8 - Roboty malarskie

Pliki do pobrania
Umowa malowanie pomieszczeń- cz2 pdf, 295.69 KB

Zapytanie Remont pomieszczeń pdf, 317.67 KB

Formularz ofertowy docx, 26.7 KB

Opis przedmiotu zamówienia pdf, 149.54 KB

umowa malowanie cz1 pdf, 332.02 KB

Część nr 1 przedmiar pom 5 ele pdf, 51.79 KB
Dodano po publikacji w dniu 16.06.2021 11:23:52

Część nr 1 przedmiar pom 5 mal pdf, 230.27 KB
Dodano po publikacji w dniu 16.06.2021 11:23:52

Część nr 1 przedmiar pom 6 ele pdf, 230.32 KB
Dodano po publikacji w dniu 16.06.2021 11:27:21

Część nr 1 przedmiar pom 6 mal pdf, 51.79 KB
Dodano po publikacji w dniu 16.06.2021 11:27:21

Część nr 2 przedmiar pdf, 160.01 KB
Dodano po publikacji w dniu 16.06.2021 11:24:13

Części postępowania
Numer

Przedmiot

Kategoria

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/download/34092,Umowa-malowanie-pomieszczen-cz2.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/download/34092,Umowa-malowanie-pomieszczen-cz2.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/download/34093,Zapytanie-Remont-pomieszczen.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/download/34093,Zapytanie-Remont-pomieszczen.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/download/34094,Formularz-ofertowy.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/download/34094,Formularz-ofertowy.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/download/34095,Opis-przedmiotu-zamowienia.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/download/34095,Opis-przedmiotu-zamowienia.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/download/34096,umowa-malowanie-cz1.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/download/34096,umowa-malowanie-cz1.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/download/34150,Czesc-nr-1-przedmiar-pom-5-ele.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/download/34150,Czesc-nr-1-przedmiar-pom-5-ele.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/download/34151,Czesc-nr-1-przedmiar-pom-5-mal.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/download/34151,Czesc-nr-1-przedmiar-pom-5-mal.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/download/34154,Czesc-nr-1-przedmiar-pom-6-ele.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/download/34154,Czesc-nr-1-przedmiar-pom-6-ele.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/download/34155,Czesc-nr-1-przedmiar-pom-6-mal.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/download/34155,Czesc-nr-1-przedmiar-pom-6-mal.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/download/34153,Czesc-nr-2-przedmiar.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/download/34153,Czesc-nr-2-przedmiar.html


Akcja

Część 1

Malowanie i wymiana instalacji elektrycznej w pomieszczeniach piwnicznych do
przechowywania dokumentacji archiwalnej w siedzibie Zarządu Zlewni w Pile.

Roboty budowlane

Postępowanie zakończone

Nie złożyłeś oferty

Pokaż

Część 2

Malowanie pomieszczeń biurowych w siedzibie Nadzoru Wodnego w Złotowie.

Roboty budowlane

Postępowanie zakończone

Nie złożyłeś oferty

Pokaż

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Nie masz konta? Żaden problem.

Kontynuuj przez szybką rejestrację

lub

Zarejestruj nowy profil

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

E-mail/Login  Hasło

 Zapamiętaj mnie

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r7171,Malowanie-i-wymiana-instalacji-elektrycznej-w-pomieszczeniach-piwnicznych-do-prz.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r7172,Malowanie-pomieszczen-biurowych-w-siedzibie-Nadzoru-Wodnego-w-Zlotowie.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/oferent
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/register
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/przypomnij
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/register/aktywacja,Ponownie-wyslij-link-aktywacyjny.html


aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy
Prawo Zamówień Publicznych.

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/register/aktywacja,Ponownie-wyslij-link-aktywacyjny.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/register
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