
 

Fundacja Nowa Wola 
z siedzibą w Nowej Woli, 16-050 Michałowo, Nowa Wola 89, 

NIP 9662097724, REGON 361609595, e-mail.: wtz.nowawola@o2.pl 

zaprasza do złożenia oferty cenowej na  

„Remont dachu i naprawa podjazdu dla niepełnosprawnych w budynku WTZ w Nowej 

Woli” na rzecz Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nowej Woli.  

Nr sprawy 1/NW/2021 

Miejsce prac: 

  Warsztaty Terapii Zajęciowej w Nowej Woli 

  16-050 Michałowo, Nowa Wola 89 

 

Przedmiot zamówienia: 

 

I. Roboty budowlane dachu  
1. Roboty przygotowawcze (oznakowanie strefy zagrożenia z oznakowaniem wg przepisów BHP. 

2. Ocieplenie stropodachu (ocieplenie poddasza, naprawa drobnych nieszczelności za pomocą łat z 

papy termozgrzewalnej, pokrycie dachów papą renowacyjną, obróbki blacharskie, montaż rynien, 

rur spustowych i siatek zabezpieczających). 

3. Remont kominów (oczyszczenie mechaniczne, uzupełnienie tynków zewnętrznych, docieplenie 

kominów wentylacyjnych, ocieplenie ścian, pokrycie dachów papą,  obróbka blachą, obróbka papą, 

montaż kratek wentylacyjnych). 

4. Remont  daszku nad głównym wejściem: 

a) ocieplenie od góry wraz z nowym pokryciem (oczyszczenie mechaniczne, izolacje cieplne i 

przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych i ocieplenie stropodachu, pokrycie dachów papą, obróbki 

blacharskie, montaż rynien, rur spustowych);  

b)  docieplenie spodu oraz czoła (oczyszczenie mechaniczne, uzupełnienie tynków, docieplenie 

daszków, ocieplenie ścian, wyprawa elewacyjna). 

 

II. Odnowienie podjazdu dla niepełnosprawnych 
1. Roboty rozbiórkowe (demontaż balustrad, i konstrukcji schodów, rozebranie płytek gresowych). 

2. Pochylnia dla niepełnosprawnych oczyszczenie mechaniczne, odgrzybianie podłoży budowlanych, 

warstwy wyrównawcze pod posadzki, izolacja taśmami, osadzenie kratek, uszczelnienie tarasów, 

położenie płytek kamiennych, położenie cokołów, wypełnienie spoin, montaż balustrad ze stali 

nierdzewnej). 

3. Remont chodników (ręczne rozebranie podbudowy betonowej, obrzeża betonowe, nawierzchnia z 

kostki brukowej betonowej). 

4. Roboty w zakresie usuwania gruzu i złomu (transport z załadunkiem ręcznym). 

Szczegółowy zakres prac został ujęty w Przedmiarze stanowiącym załącznik nr 3. 

Dodatkowe informacje: 

1) Wszystkie materiały użyte do realizacji przedmiotowego zamówienia mają być: zakupione i 

dostarczone przez Wykonawcę, fabrycznie nowe, w gatunku I, odpowiadać obowiązującym 

normom, posiadać atesty, wymagane aprobaty techniczne zgodne z obowiązującymi  przepisami. 

Wykonawca przedstawi do wglądu w/w dokumenty na żądanie Zamawiającego.  

2) Wywiezienie na swój koszt odpadów powstałych przy prowadzeniu prac wraz z ich utylizacją 

zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. 2020.797 j.t) 

3) Zamawiający nie zapewnia pomieszczeń socjalnych, 

4) Możliwość realizacji prac od poniedziałku do piątku w dni robocze w godz. 6:00 – 18:00. 

5) Wykonawca zobowiązany jest do uprzątnięcia terenu prowadzenia prac po zakończonych 

robotach budowlanych. 

 



Wymaganie dodatkowe: 

1. Oferta powinna zawierać: 

1) nazwę i adres oferenta; 

2) cenę ryczałtową brutto wyrażającą wartość wszystkich prac, 

3) czas związania ofertą – 30 dni, 

4) termin realizacji oferty – do 29.10.2021 roku 

2. Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym. 

3. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia tj. koszty robocizny, 

materiałów, urządzeń, dojazdu. 

4. Okres gwarancji i rękojmi wynosi 60 miesięcy. 

5. Kryterium oceny ofert: 100 % cena 

6. Płatność przelewem 30 dni od dnia wykonania umowy i otrzymania faktury. 

 

 Ofertę proszę przesłać do dnia 14.07.2021 roku pocztą elektroniczną na adres: 

wtz.nowawola@o2.pl 

W przedmiotowej sprawie informacji udziela ks. Jarosław Szczerbacz tel. 668 617 777 

 

Załączniki: 

Zał. nr 1 – Formularz ofertowy, 

Zał. nr 2 – Projekt umowy, 

Zał. nr 3 – Przedmiar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


