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Warszawa, 27 października 2016 r.

Ogłoszenie o zamówieniu
Dyrektor Zespołu Szkół Fototechnicznych w Warszawie, ul. Spokojna 13,
zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie remontów
bieżących dla robót dekarskich na budynku laboratorium według poniższej
specyfikacji:

Zamawiający:
Zespół Szkół Fototechnicznych 01-044 Warszawa, ul. Spokojna 13

Opis przedmiotu zamówienia.
Kod CPV:
45261210-9 - Roboty dekarskie
Remont dachu budynku laboratoryjnego
ul. Spokojna 13, 01-044 Warszawa:

Zespołu Szkół Fototechnicznych

 wykonanie obróbek dekarskich wszystkich kominów znajdujących się na
dachu szkoły budynku laboratoryjnego papą mamut lub podobną o takiej
samej jakości co mamut;
 wykończenie kominów blachą;
 założenie siatek na otwory wentylacyjne;
 wykonanie wykończeń przy murkach z papy mamut lub podobnej
o takiej samej jakości co mamut;
 uzupełnienie ubytków oraz wymiana mokrej wełny na powierzchni
ok. 50 cm od ścian szczytowych budynku (w sumie ok. 50 m2) wełną
dachową o grubości 25 cm;
 załadunek i wywóz odpadów.
Dach podzielony jest na dwie części o powierzchni:
Część I - ulokowana nad salami dydaktycznymi - 570 m2
Część II - ulokowana nad salą projekcyjną - 276 m2

Zaleca się, aby Wykonawca, przed sporządzeniem oferty dokonał wizji
lokalnej, zdobył wszelkie niezbędne informacje, które mogą być konieczne
do przygotowania oferty.
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Miejsce wykonania zamówienia:
Budynek laboratorium Zespołu Szkół Fototechnicznych przy ul. Spokojnej 13,
01-044 Warszawa
Przewidywany termin wykonania usługi do 15.12.2016 roku.
Prosimy o podanie scalonego kosztu materiałów i robocizny wykonania
w/w remontu dla każdej części dachu osobno.
Oferty należy składać w terminie do 9 listopada 2016 roku do godz. 1600:
 w sekretariacie szkoły (Warszawa, ul. Spokojna 13 - I piętro p. 214)
 via e-mail (info@fotospokojna.com)

Osoby do kontaktu:
1. Grażyna Dobrzyńska-Klepacz
Dyrektor Zespołu Szkół Fototechnicznych
48 22 838 70 91
2. Szczegółowe informacje:
Krzysztof Jędrzejewski
Specjalista ds. technicznych w ZSF
48 22 838 70 91

