
Zakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach 
Zaprasza do złożenia ofert na wykonanie projektów

"Termomodernizacji Budynków"

Wykaz budynków i zakres opracowania:

1. Budynek Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach ul. Reja 76.
Docieplenie ścian niedocieplonych 
(północna z klatkami 2 i 3, wschodnia z balkonami, wschodnia z klatką 1, południowa 
z balkonami, zachodnia z balkonami.
Wysokość ocieplenia, zgodnie z istniejącym na ścianach ocieplonych.
Cokół: uzupełnienie ubytków tynku,  malowanie i ułożenie opaski.
Wymiana parapetów okiennych.

     2.   Budynek Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach ul. Skłodowskiej 10.
Docieplenie ścian niedocieplonych:
Północna z klatkami 1, 2, 3, południowa z balkonami. 
Wysokość ocieplenia, zgodnie z istniejącym na ścianach ocieplonych. 
Cokół: uzupełnienie ubytków tynku,  malowanie i ułożenie opaski.
Zbicie starej posadzki i ułożenie polbruku na schodach wejściowych do klatek. 
Wymiana drzwi wejściowych do klatek schodowych.
Odmalowanie zadaszeń wejść do klatek.
Wymiana rynien i rur spustowych
Wymiana parapetów okiennych.

    3.   Budynek Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach ul. Kowieńska 11.
          Docieplenie ścian niedocieplonych:
          Wschodniej z klatkami 1, 2, 3, zachodniej z balkonami. 
          Wysokość ocieplenia, zgodnie z istniejącym na ścianach ocieplonych. 
          Cokół: uzupełnienie ubytków tynku,  malowanie i ułożenie opaski.
          Wymiana rynien i rur spustowych
          Wymiana parapetów okiennych.

4. Budynek Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach ul.  Antoniewicza 3.
Docieplenie ścian niedocieplonych: 
Wschodnia z klatkami 1, 2 + wschodnia z balkonami, północna z klatkami 3, 4 
+ malowanie części ocieplonej, zachodnia z balkonami, południowe z balkonami.        
Wysokość ocieplenia, zgodnie z istniejącym na ścianach ocieplonych. 
Cokół: uzupełnienie ubytków tynku,  malowanie i ułożenie opaski.
Wymiana parapetów okiennych.



UWAGA

Oferent jest zobowiązany zapoznać się z poprzednimi projektami celem dobrania 
kolorystyki budynku, grubości i rodzaju ocieplenia itd.

Opracowania muszą uwzględniać: 

Na każdy z budynków oddzielny projekt, z podziałem na ściany zawierający 

przedmiar i kosztorys. 

Tabela ofertowa
Adres Budynku Wartośc netto Podatek VAT% Wartośc brutto 

Antoniewicza 3

Kowieńska 11

Skłodowskiej 10

Reja 76

RAZEM

Zamawiając nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Sposób wyłonienia Wykonawcy:    
Spełnia wymogi Zamawiającego  - 100% cena.          

Oferty należy składać w biurze Spółdzielni do dnia  30. 10. 2020 r. do godz 1200  

Telefony kontaktowe:
87  566 70 94
511 135 244                         


