
INSTRUKCJA DLA OFERENTÓW 
 

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty: 

1. Wypełniony formularz ofertowy 

2. Dowód wpłaty wadium w wysokości 1 000 zł na konto SM „DOM”  

    PEKAO SA III O/Kraśnik 86 1240 2483 1111 0000 3334 8584  

3. Dane dotyczące wiarygodności prawnej oferenta: 

- wypis z rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji potwierdzające, że 

profil działania oferenta odpowiada przedmiotowi zamówienia.  

4. Wykaz ważniejszych robót realizowanych w okresie ubiegłych 3 lat o charak-

terze i złożoności porównywalnej z zakresem zamówienia, na załączniku nr 1 

wraz z referencjami od poprzednich zamawiających.  

5. Oświadczenie oferenta, że do wykonania zamówienia zastosują materiały do-

puszczone do stosowania przez ITB oraz PZH w budownictwie użyteczności pu-

blicznej. 

6. Każdy oferent przedłoży tylko jedną ofertę. Oferent, który przedłoży więcej niż 

jedną ofertę zostanie wyłączony z postępowania. 

7. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

8. Zaleca się, aby oferent dokonał wizji lokalnej na terenie budowy oraz zdobył 

wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz 

podpisania umowy. 

9. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia powinna zawierać poniżej wy-

mienione dokumenty: 

- instrukcję dla oferentów wraz z załącznikami; 

  - formularz Oferty; 

- kosztorys ofertowy 

    - oświadczenia, zaświadczenia i informacje wymienione wyżej. 

Dokumenty oraz załączniki powinny zostać wypełnione przez oferenta bez doko-

nywania w nich zmian.  

Przedmiot zamówienia:  

Przedmiotem zamówienia są roboty malarskie klatki schodowej w budynku poło-

żonych przy Al. Niepodległości 47, które polegać będą na: 

- malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków: wykonanie reperacji pęknięć, 

rys, uszkodzeń, przetarcie, przetarcie wygładzenie powierzchni oraz dwukrotne 

malowanie farbami emulsyjnymi. 

- malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych: zeskrobanie łusz-

czącej się farby, oczyszczenie powierzchni tynku z kurzu, reperacja uszkodzeń 

tynku zaprawą gipsową.  Zagruntowanie, szpachlowanie 1 krotne, szlifowanie 

papierem ciernym oraz 2-krotne pomalowanie farbą olejną. 

- malowanie farbą olejną elementów metalowych: oczyszczenie z brudu i rdzy, za-

gruntowanie oraz malowanie farbą olejną. 

- malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej



- oczyszczenie oraz pomalowanie na olejno cokolików lastrykowych, cokolików 

na biegach klatki schodowej. 

    Roboty należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną.  

Termin i miejsce składania ofert: 

  
Oferty należy składać do dnia  24.04.2019 r. do godziny 1500 w biurze Spółdzielni. 


