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KRS 0000051764 

ZAPYTANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA nr 1/BSA/2020 

Dotyczy „Modernizacji dwóch klatek schodowych. Klatka schodowa nr 1 i nr 2” w budynku 

Bielskiego Stowarzyszenia Artystycznego „Teatr Grodzki” ul. Sempołowskiej 13. 

Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).  

 

1. Zamawiający:  

Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne „TEATR GRODZKI” 

43-300 Bielsko-Biała, ul. Sempołowskiej 13,  

NIP 547-18-99-356,  

REGON: 072316856,  

KRS 0000051764 

e-mail: prezes@teatrgrodzki.pl zaz@teatrgrodzki.pl 

 

2. Przedmiot zamówienia:  

Modernizacji dwóch klatek schodowych polegająca na: 

A. Malowanie - przygotowanie powierzchni do malowania: Wykonawca uwzględni w swojej 

ofercie prace przygotowawcze konieczne do wykonania planowanych robót: uzupełnienie 

ubytków, szpachlowanie, zdzieranie ewentualnych plam oraz ich dodatkowe zmycie, 

odkurzanie, odpylenie, gruntowanie odpowiednim środkiem gruntującym zależnym od 

rodzaju podłoża i docelowej powłoki malarskiej.  

B. Przygotowanie powierzchni oraz przyklejenie wykładziny PCV- całkowicie usunąć starą 

wykładzinę podłogową, łącznie z pozostałymi resztkami kleju. Rysy i nierówności 

zlikwidować za pomocą masy samopoziomującej, układanie wykładziny PCV na klej 

dedykowany do odpowiedniego podłoża, konieczność łączenia brzegów za pomocą "spawu" 

klejowego, brzegi wykładziny wywinąć na ścianę. 
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C. Zakres prac: 

-  demontaż grzejników, lamp, włączników, istniejących pochwytów, wystających płytek., 

- gruntowanie podłogi, ścian, sufitów, 

- malowanie dwukrotne ścian, lamperii, 

- montaż stopni, wykładziny, spoczników, listew, pochwytów, 

- montaż na gotowym podłożu: opraw oświetleniowych, grzejników, włączników z podłączeniem, 

przykręcanie końcowe elementów zdemontowanych. 

 

3. Realizacja zamówienia: 

- W sekretariacie dostępne: „Przedmiar robót” oraz plany architektoniczne klatek schodowych  

nr 1 i nr 2 – istnieje możliwość wysyłki w formacie PDF. 

- Zalecana wizja lokalna. 

- Sporządzenie końcowego protokołu odbioru robót klatki schodowej nr 1 i nr 2. 

- Wszystkie stosowane wyroby i materiały muszą posiadać deklaracje oraz certyfikaty zgodności 

wydane na podstawie aprobaty technicznej lub odpowiedniej normy. Należy ściśle przestrzegać 

technicznych zaleceń producentów. Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi 

polskimi przepisami technicznymi. 

- Zadanie jest płatne po uzyskaniu środków przekazanych z Urzędu Marszałkowskiego  na konto 

Bielskiego Stowarzyszenia Artystycznego „Teatr Grodzki”. 

4.  Miejsce oraz termin składania ofert:  

4.1 Oferty proszę przesłać za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: 

prezes@teatrgrodzki.pl lub zaz@teatrgrodzki.pl,  poczty, kuriera lub też dostarczyć osobiście do 

dnia 10.07.2020 do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego – adres ul. Sempołowskiej 13, 43-300 

Bielsko-Biała nr tel. 33 496 52 19 , za dostarczenie oferty w inne miejsce niż wskazane powyżej lub 

pozostawienie awizo Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności. (W przypadku przesłania oferty pocztą 

lub przesyłką kurierską do Zamawiającego, należy wziąć pod uwagę, że terminem jej dostarczenia (złożenia) 

Zamawiającemu jest jej wpływ do miejsca oznaczonego przez Zamawiającego jako miejsce składania ofert.)  

Osoba odpowiedzialna za kontakt z ramienia Zamawiającego:   

Marcin Słonka, 33 496 52 19,  zaz@teatrgrodzki.pl 

4.2  Ocena ofert nastąpi w dniu 13.07.2020r. w siedzibie Zamawiającego. 

4.3  Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

4.4 Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający 

może wybrać najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert. 

4.5 Oferta powinna być ważna w okresie co najmniej 60 dni od upływu terminu do składania ofert. 

4.6  Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z zapytania ofertowego na każdym etapie  

bez podania przyczyn. 
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