
RADoMS KA sP OŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
im. }ózefa Gľzecznarourskiego tRSM

Radom, dnia 11.08.2022 r

ZAPYTANIE OFERTOWE

I.Nazwa i adres Zamawiaiaceso
Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego.
Adľes : ul. Zbrowskiego l04' 26 _ 600 Radom Telefon : l48/ 384-03-66; 148/384-03-98:
mail : zarzadrsmCĺarsm. radom.p l. S trona intęrnetowa : www. rsm.radom.pl.

II.Trvb udzielenia wykonania zadań
Postępowanie o udzielenie wykonania zamówienia jest prowadzone w trybie Zapytania ofertowego, zgodnie
z obowiązującym w RSM ,,Regulaminęm organizowania i przeprowadzania przetargőw na wykonanie robót
i usfug w Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im' J. Grzęczĺatowskiego''.

IIl.opis pľzedm iotu zamówienia

l. Pľzedmiot zamówienia obejmuje: Wykonanie posadzki z pĘtek gresowych od drzwi wejściowych
klatki schodowej do schodów, schody do poziomu parteľu, podest na poziomie parteru _ w (3) trzech
klatkach schodowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym pľzy ulicy Zientaľskiego 2 w Radomiu.

2. Szczegółowv oois przedmiotu zamówienia przedstawionv zostal w :

t) Pľzedmiarze robót - załącznik nľ 3 do zapytania ofeľtowego. Przedmiar robót dotyczy jednego
wiatrołapu.

2) Na Formularzu ofertowym, zał. nr l do zapytania ofertowego - ĺaleŻy podać cenę ofertową ryczahową za
wykonanie posadzki zpĘtekgľesowych ođ drzwi wejściowych klatki schodowej do schodów, schody do
poziomu parteľu, podest na poziomie partęru - w (1) jednej klatce schodowej oraz w (3) trzech klatkach
schodowych, zgodnie z zał.l.

3) Płytki gresowe powinny być w gat.I oraz spełniać wymogi bezpieczeństwa użytkownika pĘtek, powinny
posiađać między innymi: stopień antypoślizgowości nie mniejszy niż Rl l, klasa ścięralności nie mniejsza
niŻPEI4 

' 
gatunek I.

4) Płytki układane na stopnicach schodów powinny posiadać rowkowanię bądŹ uwypuklenia powierzchni
w formię równoległych,,paskóť' przy krawęđzi stopnia, zabezpieczające przed poślizgiem.

5) Załączoĺy do zapyÍania ofertowego przedmiar robót należy traktować jedynie pomocniczo. Zamawiający
wymaga' aby Wykonawca dokonal wizji lokalnej na terenie objętym zakresem rzeczowym
zamówienia. W przypadku pojawienia się konieczności uzyskania informacji uzupełniających, informacji
tych udziela Zamawiający.

3. Zamavĺiający moŻe zarządzić przeprowadzenie II etapu przętargu nieograniczonego dwustopniowego,
Zamawíający może w tym etapie prowadzić negocjacje z wykonawcami, których oferty nie podlegają
odrzucęniu' a đotyczą one treści i wartości złoŻonychprzez nich ofeĺt. Decyzja o zarząďzeniu II etapu
przetargu jest swobodną i jednostronną decyzją Zamaulia1ącego.

4. Wykonawca wtaz zę zgłoszeniem o gotowości do odbioru końcowego robót zobowiązany jest przedłoĄć
Zamavłiającemu między innymi:

a) atesĘ, aprobaty techniczne, gwarancje, świadecľwa jakości na wbudowane mateľiĄ itp.

IV.Teľm in wykonania zamówienia
Ustala się następujące terminy wykonania zamówięnia:

l) Rozpoczęcie ľobót - po podpisaniu umowy' nie pómiej jednak niż w ciągu 14 ďnilricząc od daty
podpisania umowy.

2) Zakończenie robót: - do31.l0.2022r.

V. Wvmagania Zamawiaiacego od Wvkonawcv - spelnienia nastepuiacvch warunków :

Aktualny odpis z właściwego Ęestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej, jeŻelí odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji
działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upýwem terminu składania
ofert.

Rodomsko Spółdzielnio Mieszkoniowo
www.rsm.rodom.pl I tel. 48 3B4 03 óó

I lStrono



2. Wymagania podstawowe i forma oferty.
l) ofęrta musi bezwzględnie zawierać :

a) prawidłowo wypełniony Formularz Ofertowy, wedfug wzoru stanowiącego załącznlk nr l do
niniej szego zapýaĺia ofertowego.
b) Kosztorys ofertowy, według przedmiaru robót, zał.3 do zapytaĺia ofertowego, za wykonanie
robót w jednej klatce schodowej.

3. Formularz ofertowy / kosztorys ofertowy, powinien zawięrać cenę ryczałtową nętto w złotychbez
podatku YAT za wykonanię zamówienia

4. Należny podatek VAT
5. Cenę ryczałtową brutto 'wraz z należnym podatkiem YAT za wykonanie zamówienia
6. Termin wykonania zamőwieĺia
'7. okĺes gwarancji na wykonanie zamőwíęĺĺa (minimalny wymagany przez Zamawiającego okres

gwarancji na wykonanie zamówienia wynosi 36 miesíęcy).
8. Wykonawca powinien dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do

wykonania zamówienia, pracownikami których kwalifikacje i uprawnienia obejmują wszystkie
kategorie robőt z-ĺliązane z realizacja przedmiotu zamówięnia.

9. Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z zasadami wíedzy technicznej
i obowiązującymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego i polskimi normami technicznymi
odnoszącymi się do przedmiotu zamówięnia, w zakĺesie umożliwiającym użytkowanie przedmiotu
zamówięnia zgodnĺe z jego pĺzeznaczeniem.

l0. Zastosowane materiaĘ budowlanę do wykonania zamőwięnía , powinny być dopuszczone do
powszechnego użýku w budownictwie i posiadać stosownę certyfikaty i atesý.

11. Z oferęntem, który złoĘł najkorzystĺiejszą ofertę, zostanię podpisana umowa' której wzór stanowi
załączĺík nr 2 do zapytaĺia ofertowego, Wykonawca do oferty powinien załączyć zaakceptowany
przedstawiony pľojekt umowy -zal.nr 2.

12. Wykonawcy odrębnym pismem zostanię wskazane miejsce i tęrmin podpisania umowy.

Vl.Mieisce. teľmin i sposób zlożenia ofeľtv oľaz otwarcie ofert

l. ofeľty należy składać w zamkniętych kopertach w kancelarii Spóldzielni pľzy ulicy Zbľowskiego
l04 w Radomiu w teľminie do dnia 29.08.2022r. do godz.l000

2. ZatęrminzłoŻęnia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego.
3. Wszelkię oferý złoŻone po terminie składania ofert zostaną zwrócone Wykonawcy.
4. otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamavłiającego: Radomska Spółdzielnia Mieszkaníowa

ul.Zbrowskięgo 104, 26-600 Radom w dniu 29.08.2022r. godz. 1l30

VII. Unieważnienie zapytania ofertowego
Radomska Spríldzielnia Mieszkaniowa im.J.Grzecznaľowskiego w Radomiu zastrzega sobie pľawo
unieważnienia zapytania ofeľtowego na dane zamówienie, bez podania przyczyn i bez ponoszenia
jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

VIII. Wvkaz załaczników do zanytania ofeľtowego:
l) Zalącznik nr l - Formularz ofertowy
2) Zalącznik nr 2 -'\Nzőr umowy
3) Zalącznik nr 3 -Przedmiar robót

ZATWIERDZANT:'

WI r IlS ZARZ-AI)I I
Prezes

Mazur
Í;y: ĺ ą11, ,

Radomska Splłdzielnla Mĺeszkan iowa
im. Józeĺa Grzecznarowskiego

26-600 Badom, ul. Zbrowskĺego 104
NIP 796-00s-s9-52

Rodomsko Spółdzielnio Mieszkoniowo
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Zalącznik nr l
Formularz ofertowy

(ĺazwa i siedziba oferenta, telefon)

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa
im. J. Gľzecznaľowskiego w Radomiu
ul. Zbrowskiego 104
26-600 Radom

FORMULARZ OFERTOWY

Przedmiot zamówienia obejmuje: Wykonanie posadzki z plytek gresowych od drzwi wejściowych klatki
schodowej do schodów, schody do poziomu paľteľu, podest na poziomie parteru - w (3) trzech klatkach
schodowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym pľzy ulicy Zientaľskiego 2 w Radomiu.

1 Stosownie do postępowania w sprawie uđzielenia zamőwięnia w zapytaĺiu ofertowym
. . . . . . . . . oferuję(my) jego realizację za następując ą ryczałtową cenę danego zamówienia.

z ďĺía

Cena ofertowa rYczałtowa za wvkonanie : posadzki z pĘtek gresowych od dľzwi wejściowych klatki schodowej
do schodĺĺw, schody do poziomu paľteru, podest na poziomie parteru - w (l) jednej klatce schodowej w budynku
mieszkalnym wieloľodzinnym pľzy ulicy Zientarskiego 2 w Radomiu

cęna nętto zł. ĺętto bez podatku VAr ( słownie
złotych). NaleŻny podatek VAT w-*ll ':'-llll ;,

.zł. (słownie: zł

Cena ofertowa ľyczałtowa za wykonanie l kl.sch wrazz należnym podatkiem VAT wynosi :

bľutto (słownie:.... . ... ... ...zl.brutto)

Cena ofertowa rYczaltowa za wvkonanie całości zamówienia: Wykonanie posadzki z plytek gresowych od drzwi
wejściowych klatki schodowej do schodóq schody do poziomu parteru, podest na poziomie parteru - w (3) tľzech
klatkach schodowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Zientarskiego 2 w Radomiu

Cena ofeľtowa ryczaltowa za wykonanie l klatki bľutto tj
bľutto

..............21. razy 3 klatki: ..21.

Roboty objęte zamówięniem: wykonamy w terminie : do dnia
Na wykonanię całości zamówienia j'w. udzielamy ; udzielamy gwaľancji na okľes .. miesięcy
liczonych od dnia końcowego bęzustęrkowego odbioru robót.
Informujemy, Że ťĺrĺna nasza jest /nie jesť płatnikiem podatku VAT.
oświadczamy, Że związlljemy się ofertą zgodnie z zapytanĺem ofertowym na okres 30 dni.
oświadczamy, że: dokonaliśmy wizji lokalnej terenu z zachowaniem należytej staranności i zebraliśmy wszystkie
informacje, które są niezbędne do przygotowania ofeľty i podpisania umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia
oÍaz oÍÍzymaliśmy konieczne dane do przygotowania oferfy.
Akceptujemy pľoponujemy wzór umowy iw razię wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy
na warunkach zawartych w zapytaniu ofertowym, w miejscu i terminię wskazanym pĺzezZamawiającego.
oświadczamy, Że w cenie oferty zostaĘ uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.
Upoważnionymi osobami do kontaktu i prowadzenia wszelkiej korespondencji
z Zamawiającym w sprawie niniejszego postępowania są: adres:

.........Nr telefonu:...
e-mail:..........

t0 oświadczamy. żę całość pľzedmiotu zamówięnia będzie wykonywana wyłącznię siłami własnymi Firmy.

3lStrono
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l1 Załącznlki:
a.

b.

c.

d.

e.

f.

o6'

(data)

( podpis upełnomocnionych przedstawicieli)

Rodomsko Społdzielnio Mieszkoniowo
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Zalącznik nr 2
UMowA -wzór

Zawarta w dniu .... pomiędzy:
Radomską Spółdzielnią Mieszkaniową im. J. Grzecznarowskiego z siedzibą : 26 _ ó00 Radom ul. Zbľowskiego
l04, wpisaną do Kĺajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000085072, posiadającą NIP 796-003-59-52, REGON
000485204 , zwaÍLą dalej ,rZamawiającym'', ręprezentowanąprzez i

1. Prezęs Zarządu
2. Wiceprezes Zarządu

a

. . . z:v,ĺ any m dalej''Wykonawcą''
repľęzentowanym przęz : ...... ...
W ręzultacię dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w zapytaniu ofertowym z dĺia

...została Zavłarta umowa o treści następującej :

$1.

l. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie pod nazwą: Wykonanie posadzki
z płytek gresowych od drzwi wejściowych klatki schodowej do schodóq schody do poziomu parteru, podest
na poziomie part€ru - w (3) trzech klatkach schodowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy

i:::::::::::: : :"ffľ-Tihi?lľľů,il *'l".'JŕŁJ|"äx".íffi:ľi:ľTŕ",J3o',ä";;; 
dnia

2. Szczególowv opis nrzedmiotu zamówienia przedstawiony zostal w :

1) Pľzedmiaľze robót - zalącznik nľ 3 do zapytania ofertowego Uwaga: Podany przedmiar dotyczy
jednej klatki schodowej.

2) PĘtki gresowe powinny być w gat.I oraz spełniać wymogi bezpieczeństwa uŻytkownika płytek, powinny
posiadać między innymi: stopień antypoślizgowości nie mniejszy niż Rl l, klasa ścieralnoŚci nie mniejsza
niż PEI 4 , gatunek I,

3) Płytki układane na stopnicach schođów powinny posiadać rowkowanię bądź uwypuklenia powieľzchni
w formie równolegĘch ,,pasków'' pĺzy Wawędzí stopnia, zabezpieczające przed poślizgiem,

4) Uwaga: Kolor płytek gresowych do ustalęnia zZamawíającym.

3. Wykonawca wÍaz zę zgłoszeniem o gotowości do odbioru końcowego robót zobowíązaĺy jest przeđłoŻyć
Zamawĺającemu mięđzy innymi: atesty, aprobaty techniczne, gwarancje, świadectwa jakości na wbudowane
materiały itp.

4. Przędmiot umowy musi być wykonany zgodnie z zasadami wĺeďzy technicznej i obowiązującymi przepisami prawa
powszechnie obowiązującego i polskimi normami technicznymi odnoszącymi się do przedmiotu umowy' w zakręsie
umożliwiającym użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczęniem.

$2.
1. Termin roąoczęcia realizacji przedmiotu Umowy strony ustalają na dzíe,ń protokolarnego przekazaĺia placu

budowy. Przękazanie placu budowy nastąpi w terminię obustronnie uzgodnionym, nie później jednak niż w ciągu
74 dĺílicząc od daty podpisania Umowy.

2. Teľmin zakończenia realizacji przedmiotu Umowy ustala się do dnia 3l.l0.2022r. z możliwością jego
przesunięcia w pľzypadku wystąpienia okoliczności jak {i 8.

3. Zmiana terminu zakończęĺía robót spowodowana warunkami w/w wymaga formy pisemnej tj. aneksu do
umowy pod rygorem nięważności.

$3.

Ustala się wynagrodzeĺie ryczałtowe za wykonanie robót budowlanych polegających na: Ęykonaniu posadzki z plytek
gľesowych od drzwi wejściowych klatki schodowej do schodów, schody do poziomu paľteru, podest na poziomie
parteľu - w (3) trzech klatkach schodowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym pľzy ulicy Zientarskiego 2

w Radomiu, zgodnie ze złożoną ofertą zarejestrowaną pod nĺ .. ' . '.. dnia.... na warunkach określonych
w zapytaniu ofertowym oraz w ofercię Wykonawcy na kwotę:

Cena ofertowa ryczałtowa za wykonanie : posadzki z pĘtek gresowych od drzwi wejściowych klatki schodowej do
schodów' schody do poziomu parteru, podest na poziomie partęru - w (1) jednej klatce schodowej w budynku
mieszkalnym wielorodzinnymprzy ulicy Zleĺtaĺskiego 2 w Radomiu.

Rodomsko Spółdzielnio Mieszkoniowo
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cęna netto :........ .........zł. netto bez podatku VAr ( słownię: ..........

Należny podatek VAT w wysokości..........% ,wynosi
.złoťych).

'...........zł. (słownie: zł
.),

Cena ofertowa ryczaltowa za wykonanie l kl.sch wrazz należnym podatkiem VAT wynosi : ............................zł.
brutto (słownie:.. ..zl.brutto)

Cena ofertowa rYczałtowa za wvkonanie całości zamówienia anie posadzki z plytek gľesowych od drzwi
wejściowych klatki schodowej do schodów, schody do poziomu parteru, podest na poziomie parteľu - w (3) trzech
klatkach schodowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Zientarskiego 2 w Radomiu.

Cena ofertowa ryczałtowa za wykonanie l klatki brutto tj.. ............ ....zl. razy 3 klatki ...............zl.

brutto
$4

l. Strony postanawiają, Że wíąŻącą formą odszkodowania będą kary umowne.
2. Ustala się kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach:

a) Zamauliający jest zobowiązany do zapłaceĺía Wykonawcy kar umownych za odstąpienie od vmow przez
Zamavłiającego, z przycryl za które ponosi on odpowiedzialność, w wysokości l0% wynagľodzenia
umownego brutto okĺeślonego w $ 3.

b) Wykonawca zobowíązaĺyjest do zapłaceniaZamavłiającemu następujących kar umownych:
í. za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy, w wysokości 0,2%o wynagrodzenía umownego brutto

okľeślonego w $ 3, za kaŻdy dzień zwłoki licząc od umownego terminu zakończęnía realízacji
przedmiotu umowy,

ii. za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okĺesię gwarancji i rękojmi
w wysokoŚci O,5oÁ wynagrodzenia umownęgo brutto okĺeŚlonęgo w $ 3 , zakaŻďy dzíeń nĺlłokí|icząc
od ustalonego obustronnie tęrminu na usunięcie wad, stwierđzofiych w okĺęsie gwarancji i rękojmi,

iii' za odstąpienie od Umowy przez '|Nykonawcę z przyczyÍ, za ktore odpowiedzialność ponosi
Wykonawca, w wysokości l07o wynagrodzęĺia umownego brutto okręślonego w $ 3.

3. W przypadku wystąpienia kar okľeślonych w niniejszym paragrafię ust. 2 pkt. b) ppkt i), ich egzekwowanie nastąpi

w pierwszej kolejności poprzęz potrącenie z fakury wystawionej przez Wykonawcę za pľzedmiot umowy .

ss.
Zamawiający zastÍzęga sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego wysokość kar umownych.

s6.
l. Zgłoszeníe do odbioru końcowego przeđmiotu Umowy Wykonawca dokonuje poprzez powiadomienie pisemne

Zamauliającego na1 dni pľzed odbiorem robót.
2. Wykonawca przedzgłoszeĺiem do odbioru końcowego robót, przedłoĘ Zamawíającemu miedzy innymi: atesty'

aprobaý techniczne, gwarancje, świadectwa jakości na wbudowane materiaty itp.

3' Strony postanawiają, Że z czynności odbioru końcowego przedmiofu umowy' spisany będzie protokół
końcowego odbioru robót.

4. Rozliczenię przedmiotu umowy odbywać się będzie fakĺrę końcową za wykonany i odebrany bezustęrkowo
pľotokółem odbioru końcowego robót przedmiot całego zadania.

5. Faktura końcowa płatna w terminię do 30 dni lícząc od daty prawidłowo wystawionej
i doręczonej faktury w siedzibie Zamawíającego wraz z bezusterkowym protokółem odbioru końcowego robót.

s7.
Jężęli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwięrdzone wady, Zamawiającemu przysfugują następujące

uprawnienia:
a) jeżeli wady nadają się do usunięcia:

odmawia dokonania odbioru do czasu usunięcia wad i ponownego zgłoszeniaprzez Wykonawcę.
b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia:

- jeŻe|í umożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przęznaczęĺiem, Zamawiający moŻe obniŻyć
wynagrodzeníę đo 25Yi, wartości robót za dany element posiadający wady,

_ jeŻeli wady uniemoŻliwiają użytkowanie zgodnie z przezÍLaczeĺíem, Zamawiający może odstąpić od umowy,

obcíąŻając Wykonawcę wszystkimi kosztami wynikającymi z tego tytułu lub żądać prawidłowego wykonania
przedmiotu umowy po raz drugi.

s8.
Wykonawca ma prawo ďo ŻąďaníaprzeďłuŻenia tęrminu umownego' jeżeli niedotľzymaníe pierwotnego terminu stanowi

konsekwencję:

- okolicznoŚci, których nie można było przewidzięć, nięzalęŻnych od Wykonawcy,

Rodomsko Spółdzĺelnĺo Mieszkonĺowo
www.rsm.rodom.pl I tel. 48 3B4 03 óó
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wprowadzęnia robót dodatkowych, które ze względu na technologię wykonania w znaeznym stopniu wpływają
na terminową realizację przedmiotu umowy'
z powodu siĘ wyŻszej.

$e.
l. Na przeđmiot umowy okĺeślony w $ l, Wykonawca uđziela Zamaułíającemu' ........gwarancji licząc od daty

bęzusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy oraz zobowiązuje się do usuwania wad powstĄch w
okľęsie gwarancji i rękojmi na własny koszt w tęrminię ustalonym
zZamawíającym.

2. Jeżeli Wykonawca nie usunie wady w terminie wskazanym w ust. l Zamawiający ma prawo polecić usunięcie takiej
wady osobie trzeciej na koszt íryzyko Wykonawcy.

3. Do gwaľancji udzielonej przez Wykonawcę' w sprawach nie uregulowanych w umowię odpowiednie zastosowanie
mają przepisy Kodeksu cywilnego.

4. Niezależnie od uprawnień z ýtufu gwarancji Zamawiającemu przysfugują uprawnienia
zĘnilu rękojmi na zasadach okľeślonych w Kodęksie cywilnym.

s 10.
1) Funkcję Inspektora Nadzoru zę strony Zamawiającego pełnić będzie Pan; ...
2) Jako koordynującýe wykonanie niniejszej umowy Wykonawca wzrLacza następującą/e osobę/y:

........(imię i nazwisko, adres e-mail; nĺ telefonu)

s ll.
Strony postanawiają, Źe wszelkie zmiaĺy i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
niewaŹności takiej zmiany

s 12.
l. 'W razię powstania sponr, na tle wykonywania niniejszej umowy o wykonanie robót w sprawie zamówienia

Wykonawca zobowiązany jest przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego.
2. Reklamacje wykonuje się poprzez skięrowanie konlĺľetnego roszczęnía do Zamawiającego.
3. Zamawíający ma obowiązek pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego pÍzęz Wykonawcę roszczenia w
terminię 21 dni od daty zgłoszeĺiaroszczętía.

s 13.
Sądem właściwym w sprawach sporów mogących wyniknąć z niniejszej umowy jest Sąd właściwy miejscowo zewzględu
na siedzibę Zamaw iającego.

s 14.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cyĺvilnego.

s rs.
Umowę niniejszą sporządzono w 2 - ech jednobrzmiących egzemplarzach, l egzemplarz dla Zamawiającego'
I egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAwIAJĄcY WYKONAWCA

7lStrono
Rodomsko Spółdzielnĺo Mieszkoniowo
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Posadzki zientarskiego 2. OBMIAR

9,500RAZEM
10 KNRAT-23

d.1 0309-03
Cokoliki z kształtek schodowych o wys' 10 cm na zaprawie cienkowarstwo-
wej o grubości 3 mm z pzycinaniem
1n

m

m 32,000
32,000RAZEM

L Podstawa iczenia Poszcz. Razem
Posadzkí- Zĺentars 21

'ĺ KNR 4-01
d.1 0804-08

zeNvanie cokoĺika cem entowego

32

m

m 32,000

2 KNR 4-04 Rozebranie
d.1 0504-01

1n2

112

cementowych, lastrykowych

R,AZEM 14,000
Wywiezienie gruzu spryzm owanego samochodam i sam owyładowczymi na
odległość do 1 km
0.85

63

mJ 0,850
d.'ĺ 0'ĺ08_'t'1

3 KNR 4-01

850
4 KNR_W 2-02 Posadzki cementowe zatarte na ostro grubości 25 mm

d.1 1116-01
14

'q12

mz í 4-000
'ĺ4'000RAZEM

5 KNR-W 2-02 Posadzki cementowe wrazz cokolikami zatarte - zmiana
d.1 1116-03 o 10 mm

KrotnośĆ = 4

7n2

62

posadzki

14
1

6 KNR AT_23 Pzygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych -.jednokrotne
d.1 0101_02 gruntowanie podłoża pod kleje cementowe

29 29,000
RAZEM 29,000

7 NNRNKB Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek teĺakotowych o wym' 30x30 cm- pode- m2
d.l 2021118-10 sty

24.30 1n2 24,300
RAZEM

8 KNR AT-23 okładziny stopni z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej gru- m
d.1 0301_01 bowarstwowej _ pozioma część stopnia o szer. do 35 cm, kształtki o wymia-

rach 25x30 cm
9.500moĘ

sztucznych nazaprawie klejowej gru- m9 KNR AT_23 okładziny stopni z ksutałtek z

9.500m
d.1 0303-03 bowarstwowe.j - pionowa część stopnia

ot
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