
 

 
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacy jnego Województwa 
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Lublin, dnia 01 grudnia 2014 r. 

Zamawiający: 
P.W. Structum Sp. z o.o. 
ul. Niepodległo ści 30/59 
20-246 Lublin 
NIP: 712-015-64-12 

 
ZAPYTANIE OFERTOWE  

 
Szanowni Państwo, 
 
Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na:  
Wykonanie adaptacyjno-instalacyjnych prac budowlanych, sanita rnych i 
wyko ńczeniowych  pomieszczeń przeznaczonych na działalność biurową w związku z 
realizacją projektu pt. „GoBiz – innowacyjne rozwiązania biznesowe firmy STRUCTUM” 
realizowanego w ramach Działania 1.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Lubelskiego na lata 2007-2013. 
 

I. Zakres prac: 
 

1. Roboty budowlano-wykończeniowe w tym m.in.: 
a. Prace przygotowawcze (usunięcie zbędnych elementów architektury),  
b. Dostosowanie instalacji sanitarnej: kanalizacyjnej, wodnej i CO, 
c. Montaż wentylacji i klimatyzacji (w tym żaluzji zewnętrznych), 
d. Wykonanie instalacji elektrycznej,  
e. Budowa ścianek STG, 
f. Montaż zabudowy szklanej, 
g. Roboty glazurnicze, 
h. Biały montaż, 
i. Obłożenie podłóg i ścian, w tym:  

i. montaż wykładziny,  
ii. malowanie z gruntowaniem (farba lateksowo-akrylowa pow. pół-mat),  
iii. tapetowanie (tapety winylowe),  
iv. szkło na ścianie. 

j. Sufity montaż Thermatex, 
k. Dostawa i montaż kompletnych drzwi wraz z okuciami. 

2. Zakup i instalacja niezbędnych elementów wykończenia wnętrza zgodnie z  
kosztorysem ofertowym (zał. 2) i projektem aranżacji wnętrza (zał. 3), w tym m.in. 



 

a. Wyposażenie wc, 
b. Grafika i tapety na ściany, 
c. Oświetlenie. 

II. Zamawiający oczekuje użycia materiałów wykończenia wnętrz typu wskazanego w 
załączonym kosztorysie ofertowym (załącznik nr 2) o parametrach technicznych nie 
gorszych niż wskazane w kosztorysie. Podane przedmiary należy traktować 
pomocniczo, tzn. ofertę należy sporządzić w oparciu o załączony projekt aranżacji 
wnętrz (załącznik nr 3). 

 
III. Proponowana przez wykonawcę cena jest ceną ryczałtową (netto plus należny 

podatek VAT), co oznacza że ewentualne różnice w obmiarze nie będą miały wpływu 
na wzrost wartości wynagrodzenia. 
 

IV. W celu rzetelnego przygotowania oferty Zamawiający umożliwia oględziny lokalu, po 
uprzednim uzgodnieniu, w terminie dogodnym dla obu stron. 

 
V. Termin składania ofert: 

 
10.12.2014, do godz. 12:00 
 
VI. Forma składania ofert 

 
Ofertę należy składać na formularzu oferty, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 
zapytania ofertowego wraz z kosztorysem ofertowym według wzoru stanowiącego załącznik 
nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.  
 
- za pośrednictwem poczty polskiej na adres: 
P.W. Structum Sp. z o.o. 
ul. Niepodległości 30/59 
20-246 Lublin 

 
- faksem na numer: 22 2578835 
 
VII. Kryterium oceny oferty: 
Cena – 100% 
 
VIII. Realizacja przedmiotu zapytania ofertowego w terminie do 16.02.2015 
 
IX. Osoba kontaktowa: Marek Szczepaniak, tel. 81 747 00 14  

 
X. Warunki płatności: 

Przelew 14 dni  
………………………….. 

Podpis 
Załączniki: 

1. Formularz oferty 
2. Kosztorys ofertowy 
3. Projekt aranżacji wnętrza 
4. Wzór umowy  


