Zapytanie ofertowe na roboty budowlane
Wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie i przebudowie budynku magazynowogarażowego na warsztat obsługowo-naprawczy i dobudowa części socjalnej
przy ul. Klementowickiej 2 w Warszawie na podstawie dokumentacji projektowej, pozwolenia na budowę
oraz zgodnie z wymaganiami inwestora.
Zakres robót obejmuje powiększenie obiektu rozbudowę i przebudowę części budynku magazynowogarażowego na warsztat obsługowo-naprawczy oraz dobudowę części socjalnej. Warsztat obsługowonaprawczy zaprojektowano o konstrukcji stalowej, obudowa z płyt warstwowych z rdzeniem styropianowym,
wym. zewnętrzne 36,07m x 24,07m ze stacja uzdatniania wody o wym. 15,23m x 2,77m. W budynku
wyodrębniono część warsztatowo-naprawczą i myjnię samochodów z zamkniętym obiegiem wody i stacją
uzdatniania wody. Do części garażowej budynku magazynowo-garażowego dobudowano od strony
południowo-zachodniej część socjalną o konstrukcji murowanej, wymiary zewnętrzne 4,52m x 36,32m.
Zakres funkcjonalny pomieszczeń obejmuje: szatnie czystą i szatnię brudną, sanitariaty, kotłownię oraz
pomieszczenia magazynowe.
Szczegółowy zakres robót – zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym :
- wykonanie fundamentów żelbetowych
- wykonanie i montaż konstrukcji stalowej wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym,
- wykonanie i montaż konstrukcji stalowej pod lekką obudowę,
- montaż lekkiej obudowy ścian i dachu,
- montaż wrót segmentowych,
- wykonanie posadzki przemysłowej
- wykonanie części socjalnej o konstrukcji murowanej
- wykonanie zamkniętego obiegu wody dla myjni do mycia autobusów
Przeprowadzenie wizji lokalnej terenu budowy po uprzednim kontakcie telefonicznym
694 510 750 Bożenna Potyńska lub Wojciech Zalewski 606265693
Przewidywany termin wykonania robót do 31.01.2016
Wymagania Inwestora.
1. Wykonawca wykaże się, że dysponuje do realizacji robót osobami posiadającymi uprawnienia
budowlane w zakresie kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi- kierownika budowy o
specjalności konstrukcyjno budowlanej.
2. Wykonawca wykaże, ze dysponuje do realizacji odpowiednim sprzętem i obsada osobową posiadającą
odpowiednie uprawnienia: spawacze, operatorzy sprzętu
oraz inne wymagane uprawnienia
wynikające z zakresu robót . Wszyscy pracownicy powinni posiadać odpowiednie szkolenia w
zakresie bhp
3. Przedstawienia kosztorysu wykonania robót
4. Przedstawienia referencji na podobne roboty budowlane z ostatnich lat
5. Zastrzegamy prawo swobodnego wyboru oferty bez podania przyczyn
6. Inwestor nie ponosi kosztów sporządzenia kosztorysu wraz z ofertą. Koszty sporządzenia oferty w
tym również koszty dojazdów w celu wykonania wizji lokalnej ponosi wykonawca
7. Płatność po zakończeniu i odebraniu poszczególnych etapów robót budowlanych.
8. Oferty należy składać na adres ;
„PKS Grodzisk Maz” Sp. z o.o. 05-825 Grodzisk Maz ul. Chełmońskiego 33
Termin nadsyłania ofert -30.09.2015r
Załączniki: elektroniczne
www.pksgrodzisk.com.pl
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