
                    
 

Zarząd Dróg  Powiatowych 
w Stargardz ie   

73-110 Stargard, ul. Bydgoska 13/15 

tel.:  091-577-52-19 
fax.: 091-577-52-19 w. 34 
e-mail: zdp@zdp.stargard.pl 

REGON:811804156 
http://www.zdp.stargard.pl 

                
 
 

  
 

Stargard, dnia 17.02.2017 r. 
ZDP.1/ZG.2220.01.17.MS 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

Na zadanie: Malowanie pomieszczeń Zarządu Dróg Powiatowych w Stargardzie 
ul. Bydgoska 13/15 

  
1. Opis przedmiotu zamówienia: 

  

Lp. Nazwa 
Jednostka 

miary 
Ilość 

  Malowanie pom. biurowego nr 4     

1 
Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami o właściwościach 
hydrofobowych starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 

m2 42,63 

2 
Dwukrotne malowanie farbami o właściwościach hydrofobowych 
starych tynków wewnętrznych sufitów 

m2 13,92 

3 
Dwukrotne malowanie farbami o właściwościach hydrofobowych 
starych tynków wewnętrznych ścian 

m2 28,71 

4 
Jednokrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych 
elementów o powierzchni do 0.52 m2 

szt 1,00 

5 Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych m2 3,00 
  Malowanie pom. biurowego nr 5     

6 
Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami o właściwościach 
hydrofobowych starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 

m2 37,04 

7 
Dwukrotne malowanie farbami o właściwościach hydrofobowych 
starych tynków wewnętrznych sufitów 

m2 10,76 

8 
Dwukrotne malowanie farbami o właściwościach hydrofobowych 
starych tynków wewnętrznych ścian 

m2 25,28 

9 
Jednokrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych 
elementów o powierzchni do 0.52 m2 

szt 1,00 

10 Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych m2 2,40 
  Malowanie pom. biurowego nr 6     

11 
Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami o właściwościach 
hydrofobowych starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 

m2 43,96 

12 
Dwukrotne malowanie farbami o właściwościach hydrofobowych 
starych tynków wewnętrznych sufitów 

m2 22,10 

13 
Dwukrotne malowanie farbami o właściwościach hydrofobowych 
starych tynków wewnętrznych ścian 

m2 21,80 

14 
Jednokrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych 
elementów o powierzchni do 0.52 m2 

szt 2,00 

15 Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych m2 5,10 
  Malowanie pom. biurowego nr 18     

16 
Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami o właściwościach 
hydrofobowych starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 

m2 70,60 

17 
Dwukrotne malowanie farbami o właściwościach hydrofobowych 
starych tynków wewnętrznych sufitów 

m2 22,10 



18 
Dwukrotne malowanie farbami o właściwościach hydrofobowych 
starych tynków wewnętrznych ścian 

m2 48,50 

19 Wymiana istniejącego parapetu na parapet o właściwosciach 
wodoodpornych i gr ok. 3 cm 

szt 1,00 

  Malowanie pom. WC (damska + męska) na parterze     

20 
Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami o właściwościach 
hydrofobowych starych tynków z poszpachlowaniem nierówności m2 31,00 

21 
Dwukrotne malowanie farbami o właściwościach hydrofobowych 
starych tynków wewnętrznych sufitów 

m2 14,00 

22 
Dwukrotne malowanie farbami o właściwościach hydrofobowych 
starych tynków wewnętrznych ścian 

m2 17,00 

 

Przy wykonywaniu prac należy ująć również: roboty przygotowawcze, zabezpieczające, 

dostawę materiałów, drobne naprawy tynku i stolarki, wywózkę odpadów i gruzu do miejsca, 

które Wykonawca sam sobie zapewni oraz uprzątnięcie terenu robót. 

2. Termin wykonania zadania do 30.04.2017 r. 

3. Ofertę należy sporządzić zgodnie ze wzorem i wysłać na adres Zarząd Dróg Powiatowych  

ul. Bydgoska 13/15 73-110 Stargard lub drogą elektroniczną na adres: 

szotowicz@zdp.stargard.pl do dnia 27.02.2017 r. do godz. 15:00 z dopiskiem: „Oferta na  

zadanie: Malowanie pomieszczeń Zarządu Dróg Powiatowych w Stargardzie ul. 

Bydgoska 13/15.” 

4. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę z najniższą ceną. Cena ofertowa winna 

obejmować wszelkie koszty związane z realizacją zadania. Rozliczenie nastąpi na 

podstawie protokołu odbioru oraz kosztorysu powykonawczego przy rzeczywistej ilości 

wykonanych prac z uwzględnieniem cen jednostkowych zawartych w ofercie cenowej. 

Wynagrodzenie zostanie wypłacone Wykonawcy w terminie 14 dni od przedłożenia 

faktury Zamawiającemu. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   


