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Dotyczy: złożenia oferty na wykonanie remontu pomieszczeń w Centrum Interwencji Kryzysowej 

przy ul. Gustkowicza 13. 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza do złożenia oferty na wykonanie robót 

remontowo – budowlanych w budynku przy ul. Gustkowicza 13 w Gdańsku. Zakres robót 

obejmuje w szczególności: 

1.  Malowanie pomieszczeń budynku z wyłączeniem pomieszczeń nr: 18, 19, 20 i 28; 

2.  Wymiana oświetlenia na ledowe – korytarze; 

3.  Wyburzenie ścianki/karton –gips/ w pomieszczeniu socjalnym dla pracowników; 

4.  Montaż kabiny prysznicowej w toalecie dla pracowników; 

5.  Wykonanie dopływu wody oraz gniazdka elektrycznego w toalecie/podłączenie pralki; 

6.  Montaż rolet okiennych w hostelu 7 szt.; 

7.  Montaż gniazdka rtv w sali dziennej; 

8.  Montaż domofonu przy wejściu; 

9.  Wykonanie osłony na balustradzie klatki schodowej. 

Szczegółowo zakres robót określa przedmiar robót stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego 

zapytania. Zamawiający informuje, że prace będą prowadzone w czynnym budynku (7 dni/24 

godziny), co stanowić będzie dodatkowe utrudnienie. Do zadań Wykonawcy należeć będzie 

również wnoszenie i wynoszenie (przestawianie mebli) oraz sprzątanie. Wynagrodzenie za 

wykonane wyżej roboty i czynności ma charakter ryczałtowy.  

Przed złożeniem oferty należy dokonać wizji lokalnej budynku ustalając termin oraz w sprawie 

dodatkowych informacji należy kontaktować się z  Romanem Witkowskim  nr tel. 58/342-31-54, 

kom. 509-382-020, email: roman.witkowski@mopr.gda.pl.     

Termin wykonania prac: od 1 czerwca 2019 roku do dnia 30 czerwca 2019 roku. 

Oprócz wypełnionego formularza oferta powinna zawierać: 

1) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, 

Wymagane jest złożenie kosztorysu ofertowego przez Wykonawcę, który przedstawił 

najkorzystniejszą ofertę przed zawarciem umowy. 

PS.WOT.II.2232.5.19                Gdańsk, dn. 29.04.2019 r. 
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Ofertę cenową należy złożyć do dnia 20 maja 2019 r. do godziny 10:00 w kancelarii MOPR                                

w Gdańsku (pok. 4)  przy ul. Leczkowa 1A. Otwarcie ofert nastapi w dniu 20 maja 2019 r.                                  

o godzinie 10:30 w pokoju nr 212 (II piętro przy ul. Konrada Leczkowa 1A). 

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty stanowi cena – 100%. 

Na kopercie  należy umieścić informację „OFERTA – wykonanie remontu pomieszczeń Centrum 

Interwencji Kryzysowej ul. Gustkowicza 13”. 

 

Załączniki: 

1) Przedmiar robót 

2) Formularz oferty 

 

Mirosław Żmudziński 

           Kierownik Wydziału  

     Techniczno - Organizacyjnego 


