
 

Białystok, 01.03.2022 r.  

 

Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe  

„SEKO” Tadeusz Boruch 

ul. Wiatrakowa 21; 15-528 Sowlany 

  

KOD CPV: 

45453000-7 roboty remontowe i renowacyjne 

45450000-6 roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE ROZEZNANIA RYNKU 

Nr 1/2022/AKD 

 

dotyczące : usługi remontowej  - prac remontowo – adaptacyjnych pomieszczeń w ramach 

organizacji przedszkola w budynku przy ul. Kreatywnej działanie realizowane w ramach 

projektu: „Akademia Kreatywnych Dzieci”, który jest współfinansowany ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podlaskiego w latach 2014-2020. 

 

Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe „SEKO” Tadeusz Boruch zaprasza do złożenia oferty 

cenowej na usługi remontowej  - prac remontowo – adaptacyjnych pomieszczeń w ramach 

organizacji przedszkola w budynku. 

 

Tryb udzielania zamówienia - postępowanie prowadzone w oparciu o tryb rozeznania rynku  

zgodnie z  uregulowaniami zawartymi w podrozdziale 6.5.1 Wytycznych w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz  Funduszu Spójności na lata 2014-2020 

zatwierdzonych przez Ministerstwo Rozwoju w dniu 21 grudnia 2020 r.    

KOD CPV: 45450000-6 roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 

Opis przedmiotu zamówienia 

Opis usługi – usługa dotyczy  wykonania prac remontowych niezbędnych do uruchomienia 

przedszkola i dostosowania pomieszczeń o powierzchni 141,8 m2 do wymaganych przepisów. 

Zakres prac obejmuje wykonanie  gładzi gipsowej ścian na tynku – warstwa 2 mm, gładzie 

gipsowe ścian na płytach gipsowo – kartonowych - warstwa 1,5 mm , zagruntowanie dwukrotne 

wewnętrznych ścian z płyt gipsowo – kartonowych, malowanie dwukrotne wewnętrznych podłoży 

z płyt gipsowo – kartonowych w pomieszczeniach wskazanych poniżej.  

  

Szczegółowy wykaz pomieszczeń:  

SALA PRZEDSZKOLNA o powierzchni 41,03 m2    



 

Pow. ścian (bez okien i drzwi, z wnękami okiennymi) – 57,9m2  

Pow. sufitu –   41,03m2 

podłoga -położenie paneli 41,03m2 

 

SALA PRZEDSZKOLNA o powierzchni 41,18m2    

Pow. sufitu  – 41,18m2 

Pow. ścian (bez okien i drzwi, z wnękami okiennymi) –64,30m2  

podłoga -położenie paneli - 41,18m2 

 

SCHOWEK– 2,66m2    

Pow. ścian – 15,90m2 

Pow. podłogi i sufitu – 2,66m2  

podłoga terakota-2,66m2 

     

ŁAZIENKA DLA DZIECI WC – 4,39m2    

Pow. ścian (bez drzwi) – 23,70m2  

Pow. podłogi i sufitu – 4,39m2 

pow. glazury    23,70m2  

pow. Terakoty  4,39m2 

zakup i montaż ścianek działowych w toaletach (zestaw narożnikowy)  

   

ŁAZIENKA DLA DZIECI WC – 4,39m2   

Wc –  4,39m 

Pow. ścian (bez drzwi) – 23,7   

Pow. podłogi i sufitu – 4,39   

pow. glazury    23,70m2 

pow. Terakoty  4,39m2 

zakup i montaż ścianek działowych w toaletach (zestaw narożnikowy)   

PRZEDSIONEK  – 12,28 m2  

Pow. ścian (bez okien i drzwi, z wnękami okiennymi) – 40,4m2   

Pow. podłogi i sufitu – 12,28m2   

     



 

SEKRETARIAT (pomieszczenie administracyjne) – 13,37m2     

Pow. ścian (bez okien i drzwi, z wnękami okiennymi) 44,50 

Pow. sufitu  13,37m2  

Pow. podłogi - wykładzina  13,37m2 

 

GABINET TERAPEUTYCZNY  10,36 m2   

Pow. ścian (bez okien i drzwi, z wnękami okiennymi) –   34,70m2 

Pow. podłogi i sufitu – 10,36                      10,36m2 

Pow. Podłgi - wykładzina  10,36m2 

     

POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 12,14m2   

Pow. ścian (bez drzwi)   40,30m2 

Pow. podłogi i sufitu   12,14m2 

podłoga -położenie terakoty  12,14m2 

    

Termin realizacji usługi  04.2022 – 05.2022 r. 

 

Wymagania w stosunku do ofert: 

 

1. Oferta cenowa musi zostać Opracowana na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 

1  do niniejszego zapytania. Wykonawca powinien spełniać wymogi w zakresie realizacji 

przedmiotowej usługi, określonych w obowiązujących powszechnie przepisach.  

2. Wszystkie roboty wykończeniowe, realizowane w ramach zamówienia powinny być 

wykonane z zastosowaniem nowych materiałów, a środki użyte do realizacji zamówienia 

powinny być wolne od wad fizycznych i prawnych. 

3. Wykonane roboty budowlane, powinny być kompletne, a więc obejmujące wszystkie rodzaje 

prac wymienione w zapytaniu ofertowym oraz powinny być zgodne z przepisami Ustawy z 

dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (Dz.U. 1994, nr 84, poz. 414 z późn.zm.).  

4. Wszelkie materiały i kolorystyka będą ustalane na bieżąco z Zamawiającym. 

5. Wykonawca zapewni gwarancję na minimum 24 miesiące liczone od dnia dostarczenia 

prawidłowo wystawionej faktury VAT po dokonaniu odbioru wykonanych prac. Okres 

gwarancji jest punktowany w ramach kryterium oceny ofert. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wszelkich powstałych odpadów związanych z 

realizacją zapytania ofertowego. 

 

Miejsce oraz termin składania oferty 



 

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: 

sekretariat@spie.edu.pl lub za pośrednictwem operatora pocztowego, kuriera bądź dostarczona 

osobiście do Biura Projektu na adres: Szkoła Podstawowa Innowacyjnej Edukacji Biuro 

Projektu, ul Ciepła 40; 15-472 Białystok w terminie do dnia 10.03.2022 r. do godz. 15.30 

 

Dodatkowe informacje 

W przypadku dodatkowych pytań, związanych z przygotowaniem oferty prosimy o kontakt z 

Tadeusz Boruch  tel. 669 167 640 , e-mail: sekretariat@spie.edu.pl 

Załączniki:  

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy 

 

Niniejsze zapytanie ofertowe stanowi formę rozpoznania rynku, a złożona przez Oferenta oferta będzie 

realizowana  według uznania Zamawiającego. Informacja nie stanowi oferty w myśl Kodeksu Cywilnego, jak 

również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Informacja ta ma na celu 

wyłącznie rozpoznanie rynku. 
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 1/2022/AKD 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

Dane kontaktowe Wykonawcy: 

Imię i Nazwisko 

lub Nazwa* Wykonawcy  

 

Adres zamieszkania lub 

siedziby* (kod, miasto,  

ulica) telefon kontaktowy, e- 

mail 

 

Osoba/osoby 

upoważniona/e    do 

składania oświadczeń woli 

w imieniu* Wykonawcy 

 

Telefon:  

  * w przypadku Wykonawcy będącego osobą prawną 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na usługi remontowej  - prac remontowo – adaptacyjnych 

pomieszczeń w ramach organizacji przedszkola w budynku przy ul. Kreatywnej działanie 

realizowane w ramach projektu: „Akademia Kreatywnych Dzieci” współfinansowanego ze 

środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego niniejszym składam/-y ofertę 

na następujących warunkach cenowych: 

Oferuję/-jemy cenę: 

Cena brutto za realizację opisanej usługi:  ……………… PLN  

(słownie:……………….. ……………………………………………………..…………PLN ) 

 

 

Oświadczam/-y, iż w cenie mojej/naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania usługi i 

otrzymałem wszelkie niezbędne informacje związane z szacowaniem ceny.  

 

 

 

 

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

Miejscowość, data         Podpis Wykonawcy 


