Cicibór Duży, dnia 06.09.2022
Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych
Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Ciciborze Dużym
Cicibór Duży 80, 21-500 Biała Podlaska
Tel. 83 343 37 25

Firmy Remontowo - Budowlane

ZAPYTANIE OFERTOWE
(niniejsze zapytanie nie stanowi zapytania ofertowego
w rozumieniu przepisów PZP)

Zwracam się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na Remont budynku biurowego w:
Zakładzie Doświadczalnym Oceny Odmian w Czesławicach, Czesławice 2,
24 - 150 Nałęczów

II. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

II.1. OPIS ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY REMONTU BUDYNKU
BIUROWEGO
Zlokalizowanych na działce o nr geodezyjnym 1014/22, położonej w miejscowości
Czesławice, gmina Nałęczów.

II. 1. 1. PODSTAWA OPRACOWANIA
1. Zlecenie i uzgodnienia z inwestorem, oględziny działki.
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
3. Polskie Normy i przepisy branżowe.
4. Audyt Energetyczny Budynku.
5. Inwentaryzacja architektoniczno – budowlana.

II. 1. 2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA
Projekt architektoniczno - budowlany remontu budynku biurowego w miejscowości
Czesławice. Zakres opracowania obejmuje:
- docieplenie stropu ostatniej kondygnacji matami z wełny mineralnej o grubości 25cm
i o współczynniku przenikania ciepła λ = 0,035W/(m*K),
- docieplenie ścian fundamentowych styropianem ekstrudowany o współczynniku
przenikania ciepła λ = 0,032W/(m*K) o grubości 10cm wraz z izolacją,
- docieplenie ścian zewnętrznych styropianem o współczynniku przenikania ciepła
λ = 0,032W/(m*K) o grubości 15cm wraz z ościeżnicami,
- zamurowanie otworów okiennych na poddaszu,
- wykonanie opaski dookoła budynku,
- odnowienie schodów wejściowych do budynku,
- odnowienie zadaszenia.
Pozostała część budynku nie ulegnie zmianie ze względu na sposób użytkowania.
Budynek będzie funkcjonował w oparciu o istniejące przyłącza, gdyż inwestycja jest możliwa
do zrealizowania bez potrzeby zwiększania mocy i parametrów mediów poszczególnych
gestorów sieci.

II. 1. 3. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Miejsce realizacji przedsięwzięcia znajduje się w miejscowości Czesławice. Działki
Inwestora są zabudowane, wyposażone w infrastrukturę techniczną.
Działki są zabudowane budynkiem biurowym. Do budynku prowadzą place i dojazdy
utwardzone. Sąsiednie działki zabudowane. Otaczający teren wokół budynku pozostanie bez
zmian.
Nie przewiduje się nowej infrastruktury technicznej ani ingerencji w istniejącą
infrastrukturę techniczną na zewnątrz budynku. Prace projektowe obejmują roboty budowlane
na elewacji, przy ścianach.

II. 1. 4. OPIS BUDYNKU I OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU
Budynek zbudowany w sposób tradycyjny w latach osiemdziesiątych bez zastosowania
izolacji cieplnej ścian, zewnętrznych i stropu. Bryła budynku prosta, dwukondygnacyjna.
Budynek tylko w połowie należy do Inwestora.

Istniejące okna PCV w dobrym stanie technicznym. Stolarka drzwiowa: drzwi
zewnętrzne drewniane w dobrym stanie technicznym.
Elewacja budynku – tynk cementowo - wapienny.
Po dokonaniu oględzin stanu technicznego budynku stwierdza się, że obiekt
jest w stanie ogólnym słabym.
Elewacja ścian zewnętrznych budynku: występują spękania i ubytki tynku na ścianach.
Przed wykonaniem prac związanych z remontem należy przeprowadzić ocenę
budowlaną. Po wykonaniu prac zabezpieczających budynek, można przystąpić do prac
remontowych.
Istniejące schody zewnętrzne, zadaszenie oraz orynnowanie w złym stanie
technicznym.
Opisywany obiekt nie spełnia obecnie obowiązujących norm cieplnych, ponieważ
przegrody zewnętrzne cechuje niska izolacyjność termiczna.
Ogólny stan elementów konstrukcyjnych budynku jest dobry.
Roboty budowlane należy wykonywać zachowując warunki bezpieczeństwa i higieny
pracy.

II. 1. 5. OPIS PROJEKTOWANYCH ZMIAN I ZAKRES ROBÓT
Przedmiotem projektu jest remont budynku biurowego.

Zakres robót w budynku:
Roboty związane z dociepleniem stropu ostatniej kondygnacji:
- docieplenie stropu matami z wełny mineralnej o grubości 25cm o λ = 0,035W/(m*K)
wraz z izolacją paroprzepuszczalną,
- położenie tynku cienkowarstwowego i pomalowanie kominów ponad dachem.
Zakres robót przy stolarce:
- demontaż istniejących parapetów zewnętrznych,
- demontaż stolarki znajdującej się na poddaszu,
- zamurowanie otworów okiennych na poddaszu,
- montaż parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej.

Zakres robót przy dociepleniu i izolacji ścian fundamentowych:
- demontaż opaski z płyt chodnikowych, betonu, kostki brukowej dookoła budynku,
- odkopanie budynku,
- oczyszczenie ścian fundamentowych,
- położenie podkładu gruntującego,
- położenie hydroizolacji dwie warstwy,
- docieplenie ścian fundamentowych i piwnicznych styropianem gr. 10cm,
- montaż instalacji odgromowej wraz z uziomem.
Zakres robót przy dociepleniu ścian:
- demontaż i montaż oświetlenia, uchwytów elementów znajdujących się na elewacji – skrzynek
elektrycznych,
- demontaż rury spustowej oraz rynien przy pracach na elewacji,
- montaż projektowanych rur spustowych rynien wraz z deską okapową i obróbkami,
- docieplenie ścian zewnętrznych za pomocą styropianu gr. 15cm wraz z wykończeniem tynkiem
cienkowarstwowym barwionym w masie,
- na cokole wykończenie tynkiem mozaikowym,
- uzupełnienie murków za pomocą robót murarsko - tynkarskich, elementów dekoracyjnych wraz
z wykonaniem obróbek blacharskich,
- zabezpieczyć występujące uszkodzenia ścian zewnętrznych.
Roboty dodatkowe związane z remontem:
- wykonanie remontu istniejących schodów,
- demontaż istniejącego zadaszenia nad wejściem głównym,
- montaż projektowanego zadaszenia na konstrukcji lekkiej z poliwęglany,
- wykonanie opaski dookoła budynku o odpowiednim spadku z kostki brukowej szerokości
100cm,
- remont istniejących studzienek zsypowych,
- przebudowa ogrodzenia w miejscu docieplenia budynku.

II. 1. 6. DANE POWIERZCHNIOWE
POWIERZCHNIA

127,90m2

SZEROKOŚĆ BUDYNKU

10,39m

DŁUGOŚĆ BUDYNKU

12,31m

II. 1. 7. DANE KONSTRUKCYJNO - MATERIAŁOWE
II. 1. 7. 1. Ściany
Otwory okienne na poddaszu zamurować za pomocą pustaków z betonu komórkowego.
Ściany fundamentowe zewnętrzne odkopać. Powierzchnię murów i spoin skorodowanych
oczyścić szczotkami drucianymi.
Izolacja pionowa:
– podkład gruntujący z asfaltu modyfikowanego,
– hydroizolacja – dwie warstwy (kauczukowo - bitumiczna masa powłokowa),
– izolacja cieplna.
Płyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS (powierzchnia gładka):
- średni osiągalny współczynnik przenikania ciepła (10oC) 0,032[W/(mK)],
- grubość płyty 100mm.
Płyta termoizolacyjna XPS odmiany 100 klejona klejem kauczukowym z dodatkiem bitumu.
Wykończenie zewnętrzne cokołu za pomocą tynku mozaikowego, wodochronnego na siatce zbrojącej.

Docieplenie od zewnątrz
Przed dociepleniem ścian należy przygotować elewacje poprzez demontaż kamer, oświetlenia,
koszy rynnowych i rur spustowych, skrzynek elektrycznych. Podłoże powinno być nośne oraz wolne
od substancji osłabiających przyczepność, takich jak: stare luźne warstwy tynków lub farb, pyłów,
wykwitów solnych lub biologicznych, olejów i innych zabrudzeń mogących mieć wpływ
na przyczepność do podłoża. Wykwity pochodzenia biologicznego należy usunąć za pomocą preparatu
glono – grzybobójczego. Wykwity pochodzenia chemicznego (solne lub korozyjne) należy usunąć
za pomocą środków przeznaczonych do ich likwidacji. Ubytki w podłożu należy uzupełnić tynkiem
przestrzegając przerwy technologicznej. Podłoża silnie chłonące należy zagruntować preparatem
gruntującym.
Ściany docieplemy (ocieplamy) styropianem z wykończeniem tynkiem cienkowarstwowym
barwionym w masie.

Docieplenie ścian styropianem. Płyty w wersji z bokami frezowanymi umożliwiającymi
układanie ich „na zakładkę” lub bez frezowania. Płyty w wymiarach: długość: 1000 mm, szerokość:
500 mm.
Wytrzymałość na rozciąganie siłą prostopadłą do powierzchni czołowych TR100≥100kPa.
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła 0,032 W/(m*K) o d = 15cm.
Klasa reakcji na ogień E.

Warstwa zbrojona może zostać wykonana nie wcześniej niż po trzech dniach od przyklejenia
płyty. Warstwa zbrojona na powierzchni styropianu wykonywana jest jako minimum 3mm grubości
gładź z kleju systemowego, w którym zostaje zatopiona specjalnie przeznaczona do tego celu
atestowana siatka zbrojąca z włókien szklanych. W tak naniesionym kleju należy zatopić
i zaszpachlować na gładko siatkę zbrojącą. Poszczególne pasma siatki układać pionowo lub poziomo
z zakładem szerokości min. 5 cm. Zakłady siatki nie mogą pokrywać się ze spoinami między płytami
styropianowymi. Minimalne otulenie siatki wynosi 1 mm. Nie należy pozostawiać, nawet miejscami
siatki bez otulenia.
Strefy budynku szczególnie narażone na uszkodzenia mechaniczne (ściany parteru
do wysokości 2 m powyżej terenu) powinny być wzmocnione dodatkową warstwą siatki pancernej.
Na narożnikach budynku siatka powinna być wywinięta po 15 cm poza narożnik z każdej strony.
Przed zatopieniem siatki, na wszystkich narożnikach wypukłych budynku oraz na narożnikach
ościeży drzwi i okien, należy wkleić aluminiowe listwy narożne. Prace związane z wykonaniem
warstwy zbrojonej powinny być wykonywane przy stabilnej wilgotności powietrza w temperaturze
otoczenia od +5° do + 25°C na powierzchniach nie narażonych na bezpośrednią operację słońca i wiatru.

II. 1. 7. 2. Kominy
Kominy nad połacią dachową murowane i wykończone czapką kominową żelbetową wraz
z otworami wentylacyjnymi, a także otynkowane.
Czapki kominowe odnowić, uzupełnić brakujące elementy.
Istniejące otwory kominowe zabezpieczyć siatką.
Kominy pomalować farbą silikatowa w kolorze elewacji.
Należy sprawdzić drożność istniejących przewodów wentylacyjnych.

II. 1. 7. 3. Izolacje cieplne stropodachu
Wełnę mineralną układamy w przestrzeni strychowej: wełna mineralna + folia
paroprzepuszczalna.
Płyty ze skalnej wełny mineralnej do izolacji termicznej.

Niepalne ocieplenie poddaszy.
Informacje techniczne:
Współczynnik przewodzenia ciepła λ D = 0,035W/mk.
Klasa reakcji na ogień A1.
Zgodnie z audytem docieplamy / ocieplamy płytami z wełny mineralnej, o współczynniku
przewodności λ=0,035W/m*K, o grubości d = 25cm.

II. 1. 7. 4. Obróbki blacharskie wraz z orynnowaniem
Obróbki blacharskie ścianek, murków itp. z blachy powlekanej grubości 0,55 mm.
* rynny 150mm i rury spustowe średnicy 120mm stalowe w kolorze dachu.

II. 1. 7. 5. Tynki i okładziny ścian
Ściany zewnętrzne wykończyć tynkiem cienkowarstwowym.
Zastosowany system powinien posiadać obowiązujące przepisami Aprobatę Techniczną
Instytutu Techniki Budowlanej i Certyfikat Zgodności. System jako nie rozprzestrzeniający ognia
(NRO).
Dla osiągnięcia wysokiego standardu wykończenia oraz trwałości w okresie eksploatacji
niezbędne jest zastosowanie kompletu listew narożnych, cokołowych, przyokiennych i dylatacyjnych
wchodzących w zakres asortymentowy systemu.
Parametry techniczne stosowanych materiałów - podstawowe wymagania:
- wodorozcieńczalna, uniwersalna powłoka gruntująca,
- zaprawa klejąca na bazie cementu,
- do mocowania płyt należy użyć łączników z trzpieniem metalowym z „dużymi grzybkami”
o długości 210 mm,
- siatka zbrojąca - siatka zbrojąca impregnowana przeciwalkalicznie, dopuszczone
do stosowania są siatki z włókna szklanego,
Gramatura siatki – 175 g/m2. Siatka o oczkach 6 x 6mm zaimpregnowana w sposób
gwarantujący
nadanie
odporności
przeciw
wpływom
środowiska
alkalicznego
(udział impregnatu – 20 %),
- listwy i profile wykończeniowe - zastosowanie listew narożnych, cokołowych i przyokiennych
przewidzianych dla konkretnego systemu,
- masa zbrojąca - hydraulicznie wiążąca zaprawa klejąca i zbrojąca,
- tynk wierzchni - tynk silikatowy o strukturze baranka, barwiony w masie.

Funkcja:
- wysoka przepuszczalność pary wodnej i CO2,
- odporność na warunki atmosferyczne.

II. 1. 7. 6. Elewacje
Szczegółowa kolorystyka elewacji zgodnie z rysunkiem elewacji.

II. 1. 7. 7. Parapety zewnętrzne
Zewnętrzne parapety z blachy powlekanej gr. 0,55mm, w kolorze projektowanych obróbek
blacharskich.
Przed przystąpieniem do montażu parapetów należy przygotować płaszczyznę muru na której
będzie spoczywać parapet.

II. 1. 7. 8. Opaska dookoła budynku
Rozebranie istniejącej opaski dokoła budynku ze względu na docieplenie ścian piwnicznych.
Wykonanie nowej opaski z kostki brukowej z posypką na podsypce piaskowej i wykończonej obrzeżami
na ławie fundamentowej. Opaska o szerokości 100cm.
W miejscach odprowadzania rur spustowych zastosować odwodnienie liniowe.
Nawierzchnie:
Zaprojektowano następującą konstrukcję utwardzenia:
Grubość
warstwy

Nr
warstwy

Opis warstwy konstrukcyjnej

1.

Warstwa ścieralna – kostka betonowa.

6 cm

2.

Podsypka cementowo – piaskowa 1:4.

3 cm

3.

Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem o Rm = 2,5 MPa.

12 cm

4.

Warstwa mrozoochronna z piasku średnioziarnistego
stabilizowanego mechanicznie.

10 cm

Łączna grubość warstw konstrukcyjnych

31 cm

Uwaga:
Należy zlikwidować bariery architektoniczne w miejscach kolizji utwardzenia ze zjazdami oraz
w miejscach przejść.
Zaprojektowano wykonanie obrzeża betonowego 6x20 - jako zabezpieczenie krawędzi opasek
- posadowionego w ławie betonowej z betonu B10 z ”oporem”.

II. 1. 7. 9. Schody
Istniejące schody i murki do remontu. Należy skuć istniejące warstwy następnie wyrównać,
uzupełnić ubytki schodów, zgruntować płytkami betonowymi. Istniejące balustrady do remontu.
Wyczyszczenie, uzupełnienie, dostosowanie do wymagań, a następnie dwukrotne pomalowanie farba
podkładowa i nawierzchniowa.

II. 1. 7. 10. Zadaszenia
Istniejące zadaszenia do demontażu. Montaż systemowego zadaszenia na konstrukcji lekkiej,
pokryty poliwęglanem.

II. 1. 7. 11. Instalacje
Instalacja centralnego ogrzewania
Nie wykonujemy przebudowy centralnego ogrzewania.

Instalacja wodociągowa, c.w.u. i cyrkulacji
Nie wykonujemy przebudowy instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji.

Instalacja kanalizacyjna
Nie wykonujemy przebudowy instalacji kanalizacyjnej, nie przewiduje się zmiany ilości ścieków
kanalizacyjnych bytowych.

Instalacja elektryczna
Nie wykonujemy przebudowy instalacji elektrycznej.

Przyłącza kanalizacyjne, wodociągowe, elektryczne
W ramach przedmiotowego zadania nie przewiduje się zmiany zapotrzebowania na wodę oraz
ilości odprowadzanych ścieków oraz zużycia energii elektrycznej. Istniejące przyłącza pozostają
w niezmienionej formie.
Budynek będzie funkcjonował w oparciu o istniejące przyłącza, gdyż inwestycja jest możliwa
do zrealizowania bez potrzeby zwiększania mocy i parametrów mediów poszczególnych gestorów sieci.

II. 1. 8. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Charakterystyka pożarowa budynku
Podstawa prawna Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania (jednolity tekst Dz. U. z dnia 18 września 2015r.
poz. 1422).
Budynek użyteczności publicznej jest budynkiem niskim, posiada dwie kondygnacje
nadziemne. Budynek zakwalifikowany został do kategorii ZL III zagrożenia ludzi i spełnia wymagania
klasy „C” odporności pożarowej.
Zgodnie z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego.

II.1.9. UWAGI KOŃCOWE
• materiały budowlane oraz elementy prefabrykowane wbudowywane w obiekt winny posiadać
wymagane certyfikaty, atesty i odpowiadać odpowiednim normom,
• dopuszcza się zastosowanie innych materiałów
o zbliżonych parametrach jakościowych i technicznych,

od

podanych

w

projekcie

• roboty budowlane i rzemieślnicze wykonywać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
obowiązującymi normami,
• wszelkie istotne odstępstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego są dopuszczalne jedynie
po uzyskaniu zgody kierownika budowy, projektanta obiektu oraz po zmianie warunków
udzielonego przez organ administracji architektonicznej pozwolenia na budowę odrębną decyzją
administracyjną.

Kosztorys inwestorski

Lp.

Podstawa

Opis pozycji kosztorysowych

Obmiar

J.m.

Koszt jedn.

Wartość

3

4

5

6

7

wyceny
1

2

1

Termomodernizacja budynku

1

Roboty budowlane

1

Docieplenie ścian i stropów

1

KNR 4-01

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku;

24,32

m

6,06

147,38

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku;

14,60

m

4,44

64,82

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów,
kołnierzy gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - pas
pod i nadrynnowy;

19,74

m2

12,12

239,25

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów,
kołnierzy gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku daszki;

4,16

m2

12,12

50,42

Wykopy liniowe o ścianach pion. pod fundamenty, ruroc. I
kolektory w gruntach such. z wydobyciem urobku łopatą lub
wyciągiem ręcz., głęb. 1,5m, szer. 0,8 - 1,5m. kat.3 - 4 - pod
docieplenie ścian fundamentowych;

34,37

m3

54,00

1 855,98

4010-53504040

2

KNR 4-01
4010-53506040

3

KNR 4-01
4010-53508050

4

KNR 4-01
4010-53508050

5

KNR 2-01
2010-31702060

6

KNR 00-23

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką mokrą, poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie - ściany
2326-1101-050 fundamentowe;

34,37

m2

10,99

377,73

7

KNR 00-23

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką –
mokrą, poprzez dwukrotne gruntowanie emulsją - ściany
2326-1103-050 fundamentowe;

34,37

m2

6,08

208,97

8

KNR

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe, pionowe - emulsja
izolacyjna; - ściany fundamentowe;

51,56

m2

11,15

574,89

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe, pionowe. Każda
następna warstwa. - emulsja izolacyjna - ściany fundamentowe;

51,56

m2

9,09

468,68

Ocieplenie ścian budynków. Przyklejenie płyt styropianowych
ekstrudowanych gr. 10 cm - ściany fundamentowe;

51,56

m2

124,03

6 394,99

Ocieplenie ścian budynków. Przyklejenie warstwy siatki na
cokole;

51,56

m2

67,40

3 475,14

Przygotowanie podłoża poprzez dwukrotne gruntowanie
emulsją;

51,56

m2

6,08

313,48

Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej;

51,56

m2

5,28

272,24

17,19

m2

98,97

1 701,29

202060303050

9

KNR
202060304050

10

KNR 00-23
2326-1202-050

11

KNR 00-23
2326-1207-050

12

KNR 00-23
2326-1103-050

13

KNR 00-23
2309-3301-050

14

Ręczne wykon. cienkowarstwowej wyprawy z tynku
dekoracyjnego mozaikowego na ścianach płask. powierzchniach
2309-3302-050 poziom. na uprzednio przygotowanym podłożu;
KNR 00-23

15

KNR 2-01
2010-32002060

16

KNR 4-01

Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych,
głębokość wykopu do 1,5 m i szerokość 0,8-1,5 m. Grunt
kategorii III-IV;

34,37

m3

49,37

1 696,85

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do
1 km. Kategoria gruntu III;

34,37

m3

125,73

4 321,34

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na każdy
następny 1 km;

34,37

m3

36,27

1 246,60

Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą,
poprzez oczyszczenie i zmycie wodą istniejących tynków;

190,79

m2

10,99

2 096,78

Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi 22 kg / m3
, gr. 16 cm - metoda lekko - mokrą , tynk cienkowarstwowy
silikatowy barwionego w masie, o fakturze " baranek " 1,0 mm;

190,79

m2

164,74

31 430,74

Montaż naroży z siatką zbrojącą - (ściany);

15,00

m

21,68

325,20

Montaż naroży z siatką zbrojącą - (glify);

97,04

m

21,69

2 104,80

Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą,
poprzez oczyszczenie i zmycie wodą istniejących tynków; (glify);

46,51

m2

10,99

511,14

46,51

m2

251,38

11 691,68

4010-10806060

17

KNR 4-01
4010-10808060

18

KNR
23261101-050

19

KNNR
N002190201050

20

KNR
23261208-040

21

KNR
23261208-040

22

KNR
23261101-050

23

Docieplenie ościeży z gazobet. szer. do 30cm, płyt. styropian.
gr. 20 mm metoda lekko - mokrą, tynk cienkowarstwowy
2326-1407-050 silikatowy barwionego w masie, o fakturze "baranek" 1,0 mm;
KNR 00-23

24

KNR 2-02

Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi.
Dodatkowa warstwa siatki (parter);

68,64

m2

30,68

2 105,88

Przygotowanie starego podłoża poprzez oczyszczenie
mechaniczne i zmycie;

46,10

m2

10,99

506,64

Przygotowanie starego podłoża poprzez dwukrotne gruntowanie
emulsją;

46,10

m2

6,07

279,83

Przyklejenie warstwy siatki;

46,10

m2

67,40

3 107,14

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym;

28,40

m

13,94

395,90

Przygotowanie starego podłoża poprzez dwukrotne gruntowanie
emulsją;

46,10

m2

6,07

279,83

Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej;

46,10

m2

5,28

243,41

46,10

m2

96,44

4 445,88

23,90

m2

45,68

1 091,75

2022-60105050

25

KNR 00-23
2326-1101-050

26

KNR 00-23
2326-1103-050

27

KNR 00-23
2326-1207-050

28

KNR 00-23
2326-1208-040

29

KNR 00-23
2326-1103-050

30

KNR 00-23
2309-3301-050

Ręczne wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku
silikatowego barwionego w masie, o fakturze " baranek " 1,50
2309-3304-050 mm na uprzednio przygotowanym podłożu;

31

KNR 00-23

32

KNR
202U0541020
000-050

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w
rozwinięciu ponad 25 cm;

33

KNR 2-02

Rynny dachowe z blachy stalowej powlekanej, półokrągłe o
średnicy 15 cm;

24,32

m

53,01

1 289,20

Rury spustowe z blachy stalowej powlekanej, okrągłe o średnicy
10 cm;

14,60

m

46,20

674,52

Leje spustowe do rynien dachowych;

2,00

szt

14,81

29,62

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w
rozwinięciu ponad 25 cm - daszki;

4,16

m2

165,56

688,73

Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla
pieszych. Płyty betonowe o wymiarach 50 x 50 x 7 cm na
podsypce cementowo - piaskowej;

43,93

m2

12,04

528,92

Ręczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i
chodników. Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu III - IV;

45,54

m2

21,38

973,65

Ręczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i
chodników. Dodatek za każde dalsze 5 cm. Kategoria gruntu III
- IV;

45,54

m2

3,90

177,61

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20 x 10
cm. Kategoria gruntu III - IV;

43,66

m

6,01

262,40

Ławy betonowe pod krawężniki zwykłe;

1,31

m3

642,79

842,05

2020-5080401040

34

KNR 2-02
2020-5100201040

35

KNR

202W0524030
000-020
36

KNR

202U0541020
000-050

37

KNR 2-31
2310-81507050

38

KNR 2-31
2310-10107050

39

KNR 2-31
2310-10108050

40

KNR 2-31
2310-40102040

41

KNR 2-31
2310-40203060

42

KNR 2-31
2310-40705040

43

KNR 2-31

Obrzeża betonowe o wymiarach 30 x 8 cm na podsypce
cementowo - piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą
cementową;

43,46

m

28,79

1 251,21

Warstwa odsączająca w korycie i na poszerzeniach.
Zagęszczanie ręczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm;

45,54

m2

8,76

398,93

Warstwa odsączająca w korycie i na poszerzeniach.
Zagęszczanie ręczne. Dodatek za każdy dalszy 1 cm;

45,54

m2

0,69

31,42

Podsypka cementowo - piaskowa. Zagęszczenie ręczne. Grubość
warstwy po zagęszczeniu 3 cm;

45,54

m2

14,09

641,66

Podsypka cementowo - piaskowa. Zagęszczenie ręczne. Dodatek
za każdy dalszy 1 cm;

45,54

m2

3,40

154,84

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości
6 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej; kostalk

45,54

m2

59,53

2 711,00

Odwodnienie liniowe na podsypce cementowo - piaskowej odprowadzenie wód opadowych z rur spustowych - wg p.t.

2,00

m

184,11

368,22

Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi
- uzupełnienie tynków po wymianie stolarki okiennej i
drzwiowej;

33,42

m2

4,64

155,07

2310-10401050

44

KNR 2-31
2310-10402050

45

KNR 2-31
2310-10505050

46

KNR 2-31
2310-10506050

47

KNR 2-31
2310-5110201050

48

KNR 2-31
2310-60603040

49

KNR
202U1134020
000-050

50

KNR 4-01

Uzupeł. tynków wewn. kat. III, zaprawa cem - wap. / wap.
suchogasz. / na ścianach płaskich, słupach prostokąt. podłoże
4010-7110101- z cegły pustak. ceram. gazo -I pianobet. jedno miej. -1m2 050
uzupełnienie tynków po wymianie stolarki okiennej i drzwiowej;

33,42

m2

68,55

2 290,94

51

KNR

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii
paroprzepuszczalnej;

114,00

m2

9,35

1 065,90

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome z płyt z wełny
mineralnej, układanych na sucho: jedna warstwa - mata z wełny
mineralnej gr. 16cm.

114,00

m2

39,31

4 481,34

0607-02-00050

52

KNR
0613-03-00050

103 043,88

Razem:
2

53

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

KNR 4-01
4010-53508050

54

KNR 4-01

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów,
kołnierzy gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku parapety zewn.;

17,78

m2

12,12

215,49

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych okiennych;

10,00

szt

42,30

423,00

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych drzwiowych;

1,00

szt

46,85

46,85

Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach
z cegły na zaprawie wapiennej, cementowo – wapiennej;

2,90

m3

1 046,89

3 035,98

4010-35404020

55

KNR 4-01
4010-35404020

56

KNNR 3
0302-010-060

57

58

3,65

m2

2 220,02

8 103,07

202W1040020
000-050

Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe, izolowane , ocieplone,
szklone szkłem bezpiecznym P2, 3 - szybowym, niskoemisyjnym,
o współczynniku przenikania max. U = 1,30 W/m2K.. Drzwi
wyposażone w zamek patentowy z wkładką o typie odporności
na włamanie "C" oraz klamkę. Trzy zawiasy na skrzydło, stopka
podpierająca, o wym. zewn. 1,5 * 2,4m.

KNR 2-02

Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy, wykonane ręcznie;

14,22

m2

55,04

782,67

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości
w rozwinięciu ponad 25 cm - podokienniki zewn.;

15,80

m2

170,74

2 697,69

Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi
- malowanie po wymianie stolarki okiennej i drzwiowej - glify;

36,00

m2

4,88

175,68

Dwukrotne malowanie bez gruntowania tynków wewnętrznych
gładkich farbą silikatową - glify ;

36,00

m2

16,98

611,28

KNR

2020-92304050

59

KNR
202U0541020
000-050

60

KNR
202U1134020
000-050

61

KNR 2-02
2021-50501050

Razem:

16 091,71

Razem:

119 135,59

Razem:

119 135,59

Razem kosztorys:

119 135,59

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA – BUDYNEK BIUROWY

Przed dokonaniem wyceny zaleca się (po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym
tel. 81 501 59 04) wizję lokalną na miejscu.

1. Wymagany termin realizacji Zamówienia: do 30.12.2022r.
2. Wartość szacunkowa Zamówienia: 89.430,89 zł netto + 23%.
3. Podstawa określenia wartości szacunkowej: oferta katalogowa.
4. Data określenia wartości szacunkowej: 02.09.2022r.
5. Nazwisko i imię osoby ustalającej szacunkową wartość: Łukasz Korszeń.
6. Pozycja w planie zamówień publicznych: 3.2.2.

Termin realizacji zamówienia: 30.12.2022r.
Inne istotne warunki zamówienia, w tym kryteria oceny ofert : cena, czas realizacji.
Podstawowym kryterium oceny oferty będzie zaproponowana cena oraz czas realizacji.
Ofertę prosimy przesłać do dnia 20.09.2022r:


drogą elektroniczną na adres e-mail: sdoo@cicibor.coboru.gov.pl



złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres Zamawiającego.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia prowadzonego postępowania obejmującego
niniejsze zapytanie – bez podawania przyczyny. Wykonawcy nie przysługuje prawo
dochodzenia roszczeń w związku z unieważnieniem postępowania, w tym także kosztów
poniesionych przez wykonawcę w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

DYREKTOR
Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian
w Ciciborze Dużym
mgr inż. Łukasz Korszeń

……………………………………
(podpis Kierownika Zamawiającego)

Załącznik nr 1

.......................................

.........................................., dnia................

Pieczęć firmowa

miejscowość

Formularz Ofertowy
W odpowiedzi na ZAPYTANIE OFERTOWE ................................................... z dnia...........................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
(Pełna nazwa oferenta, adres, nr telefonu, adres e-mail)

Poniżej przedstawiamy ofertę naszej firmy.
Zobowiązujemy się wykonać zakres prac przedstawionych w zapytaniu ofertowym za podaną poniżej
kwotę:
Całkowity koszt przedmiotu zamówienia netto w PLN:...................................................................zł
Słownie : ...................................................................................................................................................
Podatek VAT 23% : ............................................................ zł
Razem brutto : ...................................................................... zł
Słownie brutto.......................................................................................................................................zł
Zobowiązuję się do wykonania zamówienia w terminie do dnia 30 grudnia 2022 roku.
Termin płatności za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi 30 dni od dnia wystawienia faktury na
konto:
...................................................................................................................................................................
Ja niżej podpisany oświadczam, że zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego z dnia
..............................................................
Data

Osoba do kontaktu :
............................................................................................................................................

......................................................
Podpis Wykonawcy

