
.................................................                                  PioWrków TrybH Tnia 27.04.2015 r. 
(pieczęć jeTnoVWki Ramawiającego 
Tla kWórej realizowane jeVW zamówienie) 
 
 
III.LO.210I 7 I2015 
 
ATreVaci: 
 
 
 

Zaproszenie do składania ofert 
w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości 

 kwoty  30.000 euro 
 
 
 

            ( rodzaj zamówienia :dostawa/uVługaIrobota budowlana) 
1. Nazwa (firma)H aTreV Ramawiającego oraz nazwa i aTreV jeTnoVWki wnioVkującej. 

III Liceum OgólnokVzWałcąceH 97-300 PioWrków Tryb.H Armii Orajowej 17; 
OpiV przeTmioWu zamówieni: 
 
PrzeTmioWem umowy jeVW: 

RemonW pomieVzczenia węzła ciepłowniczegoH kWóry obejmować bęTzie naVWępujące 
roboWy: 
- zeVkrobanie i zmycie VWarej farby ze ścian i VufiWu (poza fragmenWami na kWórych Wynk 
bęTzie Vkuwany) 

- oTbicie zniVzczonych i zaVolonych Wynków na wVzyVWkich ścianach węzła To wyVokości 
2H0m 

- jeżeli pozoVWałe Wynki TaTzą głuchy oTgłoV w Wrakcie oVWukiwaniaH należy zbić i 
oTWworzyć wVzyVWkie Wynki oTparzone oT poTłożaH 

- TemonWaż okien i wykucie Trewnianych ościeżnic okiennych z muruH 
- TemonWaż Trzwi VWalowych To węzła wraz z ościeżnicąH 
- TemonWaż VWarych opraw oświeWleniowych w węźleH 
- monWaż nowych okien i Trzwi To węzła (okna PCVH Trzwi VWalowe) 
- oVuVzenie ścian poprzez pokrycie nieoWynkowanych murów preparaWem HNRMON 
- wykonanie nowych WynkówH 
- zagrunWowanie poTłożaH  
- ułożenia na zagrunWowanym poTłożu (poVaTzka i VchoTy) nawierzchni z płyWek 

greVowych wraz z cokolikamiH 
- zagrunWowanie poTłożaH  
- malowanie ścian i VufiWów paro przepuVzczalnymi farbami VilikaWowymiH 
- malowanie farbami olejnymi kraW i ViaWek oTTzielających urząTzenia Wechnologiczne 
węzła wraz z konVWrukcją anWreVoli 

- monWaż nowych hermeWycznych opraw oświeWleniowychH 
- wywóz gruzu ze zbiWych WynkówH wraz z uWylizacją na wyVypiVkuH oTległość wywozu ok. 

9 km 



- uporząTkowanie buTynku po wykonanych roboWach 
RemonW gzymVów na buTynku Vzkoły i buTynku Vali gimnaVWycznejH kWóry obejmować 
bęTzie naVWępujące roboWy: 
- oTbicie Wynków na gzymVie Vzkoły oT VWrony boiVka oraz Wympanonie naT wejściem 
głównym 

- naprawienie uVzkoTzonych cegieł w gzymVie poprzez ich wykucie i wVWawienie 
nowych 

- wykonanie nowych Wynków w miejVce oTbiWychH  
- uzupełnienie Wynków nakrapianych na gzymVie 
- uzupełnienie obróbki blacharVkiej na gzymVie mięTzypięWrowym w narożniku 

połuTniowo-wVchoTnim buTynku VzkołyH 
- malowanie farbą olejną obróbki blacharVkiej gzymVów mięTzypięWrowych 
- wywóz gruzu ze zbiWych WynkówH wraz z uWylizacją na wyVypiVkuH oTległość wywozu ok. 

9 km 
- uporząTkowanie Werenu po wykonanych roboWach 

 
Wel.44  647-22-63 e-mail: 3lic@inWeria.pl 
OkreV gwarancji 24 mieViące. 
a) warunki płaWności: 14 Tni oT TaWy realizacji zamówienia i oWrzymania prawiTłowo 

wyVWawionej fakWury. 
             Termin wykonania zamówienia To 30.06.2015r.  

2. SpoVób przygoWowania oferWy oraz miejVce i Wermin VkłaTania oferW. 
OferWę należy złożyć w formie piVemnej:  
a) oVobiście w VieTzibie: III Liceum OgólnokVzWałcące 
b) przeVłać na aTreV: Armii Orajowej 17  97-300 PioWrków TrybunalVki  
c) faxem na numer: 44  647-22-63 
T) w werVji elekWronicznej na e -mail: 3lic@inWeria.pl 

 w nieprzekraczalnym Werminie: To Tnia 08.05.2015r. To goTz.1300 
OferWy oWrzymane po Werminie VkłaTania oferW zoVWaną zwrócone Pykonawcom bez 
oWwierania.  
 Do oferty muszą być dołączone następujące dokumenty: 

a) wypełniony i poTpiVany formularz oferWy 
b) poTpiVany wzór umowy 
c) koVzWoryV oferWowy 

 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:e-mail.3lic@interia.pl

