Specyfikacja robót malarskich klatek schodowych I i II
przy ul. Mieszka I 36c / formularz do złożenia oferty
1) Przygotowanie podłoża pod malowanie ścian i sufitów oraz drobne roboty budowlane
i elektryczne:
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

odpowiednie zabezpieczenie folią malarską drzwi wejściowych do mieszkań oraz posadzki
i stopni schodowych z lastrico, drzwi wejściowych do budynku oraz schodów
zewnętrznych,
usunięcie ze ścian starych powłok malarskich ( klejowe, emulsja i olejne ),
wkucie instalacji teletechnicznej ( dzwonki , domofony pod tynk),
wyrównanie wysokości montażu łączników światła i dzwonków do mieszkań ( na jednym
poziomie ) wraz z ich wymianą na łączniki z podświetleniem LED,
przykręcenie płyt gipsowych na sufitach, skosach ostatniej kondygnacji do istniejącej
konstrukcji wraz z szpachlowaniem,
wymiana drzwi wejściowych do piwnicy ( drzwi są już zakupione ),
demontaż skrzynek pocztowych indywidualnych – przy drzwiach wejściowych
do mieszkań,
oczyszczenie powierzchni i zagruntowanie preparatem CT 17,
wykonanie wzmocnienia ścian i sufitów warstwą siatki na zaprawie klejowej wraz
z przeszpachlowaniem,
osadzenie narożników ochronnych przy ościeżach stolarki otworowej, naroży ścian,
krawędzi biegów schodowych, belek stropowych,
wykonanie gładzi szpachlowej na sufitach i ścianach z wyszlifowaniem i zagruntowaniem
powierzchni.

2) Malowanie:
–
–
–
–
–
–
–

malowanie dwukrotne ścian i sufitów farba lateksową,
oczyszczenie i malowanie rur gazowych,
oczyszczenie i malowanie skrzynek elektrycznych,
malowanie grzejników i rur C.O.,
malowanie drzwi na strych,
wyrównanie powierzchni i malowanie cokołów,
renowacja balustrady drewnianej: oczyszczenie, uzupełnienie ubytków, przeszlifowanie
i malowanie lakiero-bejcą.

3) Lamperia z marmolitu:
–
–

gruntowanie ścian pod kolor,
wykonanie lamperii mozaikowej Lakma Term Akryl zbrojonym mikrowłóknami 1mm.

4) Posadzka z lastrico:
–
–

dokładne oczyszczenie posadzki i stopni schodowych z lastrico poprzez zastosowanie
przeznaczonych do tego celu preparatów chemicznych,
zakonserwowanie oczyszczonej powierzchni z lastrico preparatami dedykowanym
do konserwacji takich powierzchni.

5) Utrzymywanie czystości:
–
–
–

w trakcie realizacji prac dbanie o względny porządek,
dokładne posprzątanie po wykonanych pracach,
wywiezienie gruzu i pozostałości po robotach.

Oświadczenia i adnotacje Oferenta:
Akceptuję powyższy zakres prac.
Ewentualne uwagi lub propozycje do zakresu prac :
…............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Oferuję kwotę …............................. zł netto za wykonanie powyższych prac ( cena za jedną klatkę
schodową ) + VAT 8% =

…............................. zł brutto

Udzielam gwarancji na wykonane prace na okres: …...................................
Oświadczam, iż posiadam aktualna polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności OC z tytułu
prowadzonej działalności.

________________________________________
data, pieczęć i podpis Oferenta

