Zapytanie ofertowe nr 01/2016/G/AK
Stężnica, 25.05.2016 r.
……………………………….
Miejscowość i data

Zapytanie ofertowe

W związku z realizacją projektu " Kreowanie nowych produktów i usług przez markę NATURA
PARK” (Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu
współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej)
Firma „Grabowski” Piotr Grabowski zaprasza do złożenia oferty na: remont i adaptację
pomieszczeń przeznaczonych na galerię sztuki i promowanie produktu regionalnego w
Kompleksie Rekreacyjno – Wypoczynkowym Natura Park w Stężnicy
Szczegółowa specyfikacja towaru/usługi:
Zakres robót:
- tynki wewnętrzne – 450 m²
- malowanie ścian – 450 m²
- malowanie sufitów – 140 m2
- wykonanie ozdobnego kominka z kamienia wraz z dekoracyjnym dodatkiem (kominek będzie
zajmował całą ścianę, wykonany z cementu, uformowany w sposób przedstawiający kamień, na
którym rośnie drzewo), wykonanie wkładu kominkowego
- wykonanie i zamontowanie ręcznie malowanego oświetlenia galerii - 10 szt.
- wykonanie 14 punktów podświetlenia galerii wraz z oświetleniem awaryjnym
- montaż okien:
okna 1,5×2,2 szt.3 ,
okna 1,5×2,1 szt.2 ,
okna 1,5×2,9 szt.2
dodatkowe okna dachowe 2szt.78×140
- wykonanie i montaż rzeźbionych i przeszklonych drzwi wejściowych - 1 szt. o wymiarach
210x230
- montaż 7 grzejników i wykonanie do nich instalacji grzewczej
- budowa wewnętrznego sklepiku w stylu retro z drewna o kub. 11 m³
- wykonanie balustrady drewnianej w stylu retro o długości 20 mb
- wykonanie wylewki – 76 m²
- położenie płytek ceramicznych imitujących drewno na powierzchni 76 m²
- montaż drzwi do Sali audio-video – 1szt o wymiarach 78×140
- wykonanie instalacji audio-video i internetowej
- położenie wykładziny przemysłowej dywanowej - 85 m²
- wykonanie podwieszenia sufitu – 140 m²
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- wymurowanie 10 mb komina z gotowych elementów
- wykonanie instalacji elektrycznej do 43 punktów odbioru
Termin realizacji: do 30.06.2016 r.
UWAGA!
Zamawiający zaleca obejrzenie i osobisty pomiar przez Oferentów pomieszczeń przed złożeniem
oferty.
Kryteria wyboru:
Kryterium oceny oferty będzie cena – 100%
Forma i termin dostarczenia oferty:
Oferty należy składać na udostępnionym formularzu ofertowym listownie, emailowo lub
osobiście na adres: Stężnica 46, 38-606 Baligród (e-mail: rezerwacje@naturapark.pl) w
nieprzekraczalnym terminie do 01.06.2016 r. do godziny 15.00. Liczy się data wpływu oferty do
biura. Oferty złożone po w/w terminie nie będą rozpatrywane.
Termin zapłaty za wykonaną usługę:
Po zrealizowaniu wszystkich zadań Wykonawca wystawi fakturę/rachunek, która będzie płatna
na wskazany przez Wykonawcę rachunek do 14 dni od dnia dostarczenia faktury/rachunku do
biura Stężnica 46, 38-606 Baligród.
Dodatkowe informacje:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania
przyczyny.

Załączniki:
1. Formularz oferty – załącznik nr 1 do rozeznania rynku nr 01/2016/G/AK.
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