
                                                                                                                                Wrocław, dnia 28.09.2021 r. 

DZT-273/34/2021                                                                                                                   
                           OGŁOSZENIE O PRZETARGU  

 Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej DOLKOM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

50-502 Wrocław ul. Hubska 6 

Nr telefonu (71) 717 56 30 

Strona internetowa:    www.dolkom. pl 

e-mail: dolkom@dolkom.pl 

 

 

 
 

Przetarg jest dwuczęściowy. 

Część 1 - weryfikacja formalna i merytoryczna ofert m.in. w zakresie rażąco niskiej/wysokiej ceny. 

Część 2 - rokowania bezpośrednie z oferentami, których oferty zostały zakwalifikowane do części 2. 

 

O wyborze zwycięskiej oferty oferenci zostaną poinformowani niezwłocznie. 

 

Przedmiotem przetargu jest wykonanie w budynku szaletu damskiego i męskiego w Zakładzie 

Napraw Maszyn we Wrocławiu ul. Tęczowa 55. 

Zakres robót do wykonania w budynku szaletu- część damska: 

1. skucie starych płytek ściennych, 

2. wyrównanie ścian przez ułożenie gładzi szpachlowej, 

3. wykucie starych ościeżnic i montaż nowych (wymiarowych zgodnie z przepisami prawa 

budowlanego) drzwi w WC- szt. 2, 

4. wykonanie nowego sufitu, 

5. ułożenie nowych płytek w kabinach WC + fartuch nad umywalką zagruntowanie ścian i 

sufitu przed malowaniem -, 

6. zagruntowanie ścian i sufitu przed malowaniem i ułożeniem płytek ściennych w kabinach 

WC , 

7. dwukrotne malowanie farbą lateksową ścian i sufitu, 

8. malowanie jednego grzejnika (żeberkowy- 10 szt.) i rur CO – 3 mb. 

 

Zakres robót do wykonania w budynku szaletu- część męska: 

1. skucie starych płytek ściennych, 

2. likwidacja 6 szt. ścianek działowych, 

3. wydzielenie 6 szt. nowych kabin WC – po 3 na jednej stronie, 

4. wstawienie nowych drzwi wejściowych do kabin WC- 6 szt.,  

5. ułożenie płytek ceramicznych w nowo powstałych kabinach, 

6. wyrównanie ścian gładzią szpachlową, 

7. oczyszczenie z łuszczącej się farby podsufitki i ponowne pomalowanie, 

8. wymiana grzejnika CO na większy i uruchomienie ogrzewania,  

9. wymiana pisuarów na nowe – 2 szt., 

10. wymiana umywalki na nową – 1 szt. 

 

Uwaga! Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z miejscem realizacji powyższych prac i 

przedstawienia kosztorysu. 

 

Termin wykonania zamówienia: do dnia 31.12.2021 r. 

 

 

Informacja o terminie, miejscu składania ofert  

1. Termin i miejsce składania ofert: 

                    Zaprasza do składania ofert na: 
Wykonanie remontu w budynku szaletu damskiego i męskiego 

położonego na terenie  Zakładu  Napraw Maszyn we Wrocławiu przy  

ul. Tęczowej  55. 

mailto:dolkom@dolkom.pl


1.1. Termin składania ofert upływa w dniu: 20.10.2021 r. o godz. 09.00 

1.2. Oferty: 

a) można składać osobiście w sekretariacie w siedzibie Zamawiającego, 

b) można przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail:  sekretariat@dolkom.pl  

Ocena i wybór najkorzystniejszej oferty  

Zamawiający dokona oceny ofert wg poniższych kryteriów: 

1. cena - 60%, 

2. okres udzielanej gwarancji (nie dłuższy niż 48 miesięcy) - 20%, 

3. doświadczenie i referencje - 20%. 

Zamawiający może na każdym etapie zawiesić postępowanie lub je zakończyć bez wyboru 

oferty.
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