ZAPYTANIE OFERTOWE
Stowarzyszenie Pomocy w Rozwoju Społecznym i Zawodowym Osób Niepełnosprawnych.
Zaprasza firmy dekarskie do składania ofert cenowych na wymianę pokrycia dachowego na
obiekcie Warsztatu Terapii Zajęciowej przy ul. Przyszłości 21 w Szczecinie.
W ofercie proszę przedstawić cenę brutto remontu ( materiały + robocizna + inne koszty ).
Okres gwarancji jaki udzielacie Państwo na nowe pokrycie dachu.
Termin realizacji zamówienia do 25.10.2021 roku.
Inwestycja dofinansowana jest ze środków publicznych.
Płatność po zakończeniu remontu ( po podpisaniu protokołu odbioru końcowego )
Oferty proszę przesyłać e – mailem na adres: stowarz@op.pl lub w formie papierowej na
adres: ul. Przyszłości 21, 70-893 Szczecin.
Termin składania ofert: do 13.06.2021
Osoba do kontaktu : Andrzej Grzeszczyk – Wiceprezes Stowarzyszenia tel. 601568800
Opis przedmiotu zamówienia:
ZAKRES PRAC DOTYCZĄCYCH REMONTU DACHU Z PAPY TERMOZGRZEWALNEJ: MATERIAŁY
I ODPADY.

1. Papa podkładowa 4mm (APP) 576 m² x 20% zakład x 5% odpady = 720,0 m²
2. Papa nawierzchniowa 4mm (APP) 576 m² x 15% +5% = 691,2 m²
3. Konstrukcja stalowa pod sklejkę: 152,55 mb x 2 szt., 153 x 2 szt. = 306 sztuk + 20
sztuk dodatkowo na krańce pow. = 326 sztuk
4. Obróbki blacharskie i rynny; rury spustowe
5. Sklejka szalunkowa jako podstawa konstrukcji po obrysie dachu 153 mb x 0,4 m
=61,2 m²
6. Gaz propan 0,3 kg na warstwę x 2 warstwy 0,6 kg /m² x 576 m² = 345,6 kg , 11 kg
butla = 32 butle
7. Kołki mocujące i wkręty na cały dach
8. Zabezpieczenie kominów murowanych (renowacja) D1 i D2.
9. Wymiana kominów stalowych 14 sztuk
10. Częściowa wymiana elewacji w miejscach wymiany papy 10m²
11. Wywóz odpadów ( stara folia i flizelina ) jak również odpady blacharskie i rynny
12. Kominki do papy i dylatacje
13. Konstrukcja z desek grubości 8 cm, 153 mb
14. Styropian EP 100 dachowy o grubości 10 cm, 576 m² + 10% odpady
15. Kołki do styropianu 6 szt na m² x 576 m²

