Załącznik nr 1 do USTALENIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA 01/01/2022/ RPPM.03.01

……………………………………
Miejscowość, data

FORMULARZ SZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

……………………………
Pieczęć

Magdalena Pałacka-Rybak,
"CHATKA PUCHATKA" DOMOWA
OPIEKA NAD DZIECKIEM
ul. Szara 40
80-116 Gdańsk
Firma:
NIP:
Adres siedziby:
Osoba do
kontaktu:
Dane kontaktowe
(telefon, e-mail):

Usługa nabycia robót i materiałów budowlanych
Minimalny zakres
usługi: NABYCIE
ROBÓT I
MATERIAŁÓW
BUDOWLANYCH
niezbędnych do
dostosowania
przedszkola
położonego w
Gdańsku przy ul.
Szarej 40 do

Wartość parametru
Zadanie 1. Wykucie nowego wejścia do budynku
Zakres usługi:
• wykucie otworu na nowe drzwi – 110x210 cm
• wzmocnienie ściany nad otworem drzwiowym
• wstawienie drzwi wejściowych 1100x2100, PCV,
białe, otwierane na zewnątrz z samozamykaczem i
elektrozaczepem, dostosowane do domofonu,
przeszklone – szyba bezpieczna, obustronna – 1 szt.
• wykonanie podestu betonowego ze schodami przy
drzwiach wejściowych – szerokość 120 cm, 5 stopni
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Zaoferowana usługa spełnia
parametr TAK/NIE

potrzeb dzieci
niepełnosprawnych

schodowych o wym. 35x15 cm
• wykończenie podestu płytami betonowymi 30x30
cm, szarymi
• dostawienie do podestu balustrady aluminiowej,
systemowej – 4 mb
• montaż domofonu przed wejściem
• montaż oświetlenia nad wejściem – oprawa
oświetleniowa zewnętrzna z czujnikiem ruchu, moc
18W
Zadanie 2. Wydzielenie szatni o powierzchni
całkowitej 19,4 m2
Zakres usługi:
• postawienie ściany karton-gips, wygłuszonej watą
szklaną – 26 m2
• dosztukowanie linoleum PCV na brakującej
powierzchni podłogi – 10,5 m2
• wstawienie drzwi wewnętrznych białych, pełnych –
90x200 cm
• pomalowanie ścian farbą ekologiczną, lateksową,
zmywalną – 112 m2
•
wykonanie
instalacji
oświetleniowej
w
pomieszczeniu szatni, lampy LED 40W – 4 szt.,
włącznik światła
• okablowanie i montaż czujki dymu systemu p.poż
• rozbudowa systemu alarmowego: wykonanie
okablowania i montaż manipulatora i czujki alarmu
Zadanie 3. Utworzenie gabinetu sensorycznego
Zakres usługi:
• usunięcie ze ścian struktury – 11 mb
• wygładzenie i pomalowanie ścian farbą ekologiczną,
lateksową – 78 m2
• położenie na podłodze wykładziny PCV -27 m2
• wymiana okna na większe – 120 x 120 cm (okno PCV
uchylne, rama biała)
• wymiana drzwi ze szklanych na wewnętrzne, pełne,
białe 90x200 cm
• dostawienie ścianki zmniejszającej otwór drzwiowy z
płyt karton-gips – 1,5 m2
Zadanie 4. Remont łazienki przy kotłowni
Zakres usługi:
• wygładzenie ścian pod kafle – 6,5 m2
• demontaż ścianek z płyt laminowanych – 18 m2
• obniżenie sufitu z płyt karton-gips - 4,5 m2
• montaż ścianki karton-gips – 18 m2
• wstawienie drzwi do kotłowni o wymiarach 70 x 200
cm, białych
• położenie kafli na ścianach 30x60 cm – 25 m2
• montaż nowej umywalki –1 szt.
•
montaż
toalety
i
poręczy
dla
osób
niepełnosprawnych – 1 szt.
• montaż wjazdu przez próg dla wózków inwalidzkich
• montaż oświetlenia łazienkowego IP44, typu LED – 2
szt.
• przeniesienie czujki dymu i czujnika alarmu na sufit

Strona 2 z 4

• malowanie drzwi farbą białą, ekologiczną, zmywalną
Zadanie 5. Remont górnej łazienki
Zakres usługi:
• demontaż starych kabin (4 szt.), umywalek ( 4 szt.) i
toalet (4 szt.)
• skucie starych kafli ze ścian i z podłogi, wywóz gruzu
– 66 m3
• położenie nowych kafli o wymiarach: podłoga: kafle
60x60 cm antypoślizgowe - 10,5 m2, ściany: kafle
30x60 cm – 78 m2
• obniżenie sufitu z płyt karton-gips – 10,5 m2
• montaż opraw łazienkowych LED IP44 4 szt.
• wymiana drzwi do łazienki na białe, pełne drzwi
łazienkowe o wymiarach 90x200 cm
• montaż nowych przegród kabinowych z płyty
laminowanej, białej o wymiarach 70x100 cm
• montaż blatu wokół umywalek z płyty laminowanej
białej o wymiarach 40x250 cm
• montaż 4 szt. toalet, 4 szt. umywalek, 4 szt. spłuczek
Zadanie 6. Wymiana poręczy na schodach
Zakres usługi:
• demontaż starych zniszczonych poręczy – 28 mb
• montaż nowych poręczy drewnianych – 28 mb
Zadanie 7. Remont gabinetu na piętrze
Zakres usługi:
• malowanie ścian farbą ekologiczną, lateksową,
zmywalną - 45 m2
• położenie 2 szt. paneli tapicerowanych na siedzisko
dla dzieci o wymiarach 30x160 cm
Zadanie 8. Remont siedzisk wokół placu zabaw
Zakres usługi:
• demontaż starych siedzisk – 60 mb
• położenie nowych siedzisk drewnianych – 60 mb
Łączna cena usługi:
NABYCIE ROBÓT I
MATERIAŁÓW
BUDOWLANYCH
(wartość netto)1
Termin wykonania
usługi NABYCIE
ROBÓT I
MATERIAŁÓW
BUDOWLANYCH
(liczony od
momentu złożenia
zlecenia
wykonawcy wartość podana w
tygodniach)

1

Proszę podać walutę
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Szacowany zakres
proponowanych
prac spełnia
minimalne kryteria
postawione w
specyfikacji:

TAK / NIE

Ogóle warunki
płatności:
Data ważności
wyceny:

…………………………………………………..….………
Pieczątka, Czytelny podpis

Niniejszy formularz służy do oszacowania wartości rynkowej zamówienia, nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu
cywilnego , jak również nie jest ofertą w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych, a także nie stanowi
zobowiązania do zawarcia umowy.
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