
Chrzanów 13-02-2017 roku 

 

Rozeznanie ofertowe służące rozeznaniu cen rynkowych 

 

Lokalna Grupa Działania 

,,Partnerstwo na Jurze” 

ul. Focha 3 

32-500 Chrzanów 

 

Przedmiotem rozeznania ofertowego jest wycena remontu pomieszczenia biurowego. 

Zakres planowanych robót: 

 wyburzenie ścianki działowej ( 750 cm x 360 cm wys.) wraz z usunięciem gruzu, 

 usunięcie lamperii z farby olejnej o powierzchni około 35 m2, 

 instalacja eklektyczna pod cztery stanowiska komputerowe, 

 montaż 9 sztuk lamp sufitowych kasetonowych (na 4 świetlówki) 

 gipsowanie, malowanie ścian i sufitu, 

 montaż wykładziny przemysłowej na obecnym podłożu, 

 malowanie grzejników: 3 sztuki (100 cm x 60 cm), 

 renowacja parapetu: 3 sztuki (140 cm x 60 cm) 

 prace dodatkowe: wyniesienie mebli z pomieszczenia oraz wniesienie po zakończonym remoncie. 

Dodatkowe informacje i warunki: 

 lokalizacja: budynek PCKU (II piętro) w Chrzanowie przy ulicy Focha 3, 

 przybliżone wymiary pomieszczenia 600 cm x 650 cm x 360 cm (wysokość). 

W ofercie proszę o umieszczenie informacji: 

 cena BRUTTO - ma zawierać koszt robocizny, koszty wywozu gruzu, koszt zakupu: materiałów 

budowlanych, okablowania wykładziny, lamp, świetlówek oraz wszystkich innych materiałów potrzebnych do 

przeprowadzenia remontu - po wcześniejszemu konsultacji z pracownikiem biura, 

 w podanej cenie muszą być zawarte wszystkie wymagania usługi powyżej, 

 czas realizacji zamówienia. 

Miejsce oraz termin składania ofert: 

 Oferta powinna być dostarczona osobiście do biura LGD ,,Partnerstwo na Jurze” pod adresem ul. Focha 3 

w Chrzanowie lub przesłana za pośrednictwem  poczty elektronicznej na dres:   biuro@partnerstwonajurze.pl 

do dnia 20-02-2017 do godziny 9:00. 

 Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 

 W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych ofert. 

W celu dokonania oględzin pomieszczenia proszę o kontakt telefoniczny pod numerem 795 453 823 lub kontakt  za 

pośrednictwem  poczty elektronicznej na adres: biuro@partnerstwonajurze.pl . Informacji udziela Dariusz Babijczuk. 
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