Muzeum Regionalne w Kościanie
Ul. Rynek 1
64-000 Kościan
NIP 698-11-58-079

Kościan, dnia 28.08.2015 r.

Zaproszenie do składania ofert
w postępowaniu, którego wartość szacunkowa nie przekracza
równowartości kwoty 30 000 euro
Znak sprawy 262.11.2015

1. Nazwa i adres Zamawiającego: Muzeum Regionalne w Kościanie, ul. Rynek 1, 64-000 Kościan
2. Przedmiot zamówienia: dostawa/robota budowlana/usługa
3. Szczegółowy opis zamówienia:
Renowacja dużej sali wystawowej na I piętrze Ratusza w Muzeum Regionalnym w Kościanie.
Etap 1. Wykonanie remontu drewnianej podłogi w dużej sali wystawowej.
Zakres prac obejmować będzie:
1) wymianę fragmentów zniszczonych (z zachowaniem wymiarów uzupełnianych desek),
dobicie gwoździ,
2) cyklinowanie i szlifowanie podłogi, progu oraz cokołu (listew przyściennych),
3) usunięcie starych spoin i ponowne spoinowanie podłogi,
4) trzykrotne lakierowanie desek podłogowych oraz cokołu (listew przyściennych) lakierem
półmatowym.
Wymiary podłogi w dużej sali wystawowej na I piętrze Ratusza
- długość: 15,5 m
- szerokość: 8 m
- długość cokołu (listew przypodłogowych) ok. 52 m
– powierzchnia podłogi ok. 126 m2 + wnęki okienne ok. 4,5 m2 + próg 1m 2. Łącznie 131,5m 2
Średnia szerokość dech podłogowych 18-23 cm
Średnia długość dech podłogowych 4 – 4, 8 m

W skład wyceny wchodzi materiał, sprzęt i robocizna.
4. Termin wykonania zamówienia: 21 września – 9 października 2015 r.
5. Okres gwarancji: od 2 do 5 lat
6. Warunki płatności Płatność po odbiorze usługi przelewem na konto w ciągu 14 dni
7. Inne wymagania.
Preferowane jest osobiste przybycie do muzeum w celu oględzin pomieszczenia przed złożeniem
oferty.
Cyklinowanie podłogi powinno odbywać się przy zastosowaniu urządzeń cyklinujących tzw.
metodą bezpyłową. Po cyklinowaniu, szlifowaniu oraz trzykrotnym lakierowaniu podłogi, progu
i cokołów wykonawca oczyści salę z powstałego podczas prac kurzu i pyłu.
W przypadku uszkodzenia drewnianej podłogi, cokołów, lub ścian podczas prac renowacyjnych
wykonawca naprawi powstałe szkody na własny koszt.

8. Kryteria oceny ofert: 95 % cena, 5 % okres gwarancji
4. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert.
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej:
a) osobiście w siedzibie Muzeum Regionalne w Kościanie, ul. Rynek 1, 64-000 Kościan.
b) przesłać na adres... Muzeum Regionalne w Kościanie, ul. Rynek 1, 64-000 Kościan.....
c) faxem na numer ............................................................................................................
d) w wersji elektronicznej na e-mai!. muzeum@koscian.pl z telefonicznym potwierdzeniem
dostarczenia oferty do zamawiającego na nr Tel 65 512 29 34
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.09.2015 do godz. 14.00

/-/ Dariusz Kram
Dyrektor Muzeum Regionalne w Kościanie

Załącznik
Widok na drewnianą podłogę

Uszkodzenia desek

Brak spoin

