
Gryfice, dnia 12 lipca 2018 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

  

Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gryficach  zaprasza do złożenia 

oferty cenowej na remont schodów w budynku głównym szkoły. 

 

I . Informacje szczegółowe: 

1. Przedmiot zamówienia : 

Przedmiotem zamówienia jest remont schodów drewnianych wewnętrznych w budynku 

głównym szkoły. 

II.    Zakres robót objętych niniejszym zapytaniem : 

2.1 . Remont stopni i podstopni polegający na wykonaniu i obłożeniu istniejących stopni                     

i podstopni drewnem z litego dębu – stopnie bezpośrednio klejone do konstrukcji. 

Stopnie i podstopnie wykonać z jednego elementu drewna klasy I natur (selekcjonowana, 

bezsęczna), szerokość biegów: 160-220 cm, stopnie lite dębowe gr. 4 cm, ilość stopni 70 szt, 

wykończenie: lakier/ twardy wosk olejny, szerokość lameli od 4 do 8 cm, poręcze dębowe                     

pod kolor stopni. 

Materiał: drewno suszone komorowo, zabezpieczone przed nadmiernym zużyciem, kapinos 

stopni profilowany, montaż drewna za pomocą dwuskładnikowego kleju poliuretanowego. 

2.2.  Odrestaurowanie balustrady polegające na wycięciu istniejącej balustrady, 

piaskowanie balustrady na warsztacie, malowanie proszkowe pod dowolny RAL, montaż 

balustrady.  

Do oferty należy doliczyć montaż oraz transport materiałów. 

2.3.  Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej a także zdobył na swoją 

odpowiedzialność i ryzyko, wszystkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne                  

do przygotowania oferty oraz zawarcia przyszłej umowy i wykonania zamówienia. 

2.4.Wizja lokalna może być przeprowadzona po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. 

 



 

III. Termin wykonania  

Zamawiający wymaga, aby wykonanie przedmiotu umowy zostało zrealizowane                               

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03 września 2018 roku. 

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie oznaczonej opisem w terminie do 20 lipca 

2018 roku do godziny 09:00 w sekretariacie Liceum Ogólnokształcącego                                   

im. Bolesława Chrobrego w Gryficach przy ul. Wałowej 18. 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 lipca 2018r. o godz. 10:00  

Osoba do kontaktu ze strony zamawiającego: Joanna Karabowicz – tel: 91 – 384 – 26 - 70 

W załączeniu; zdjęcia schodów: 

Parter i schody prowadzące na I piętro- trzy ujęcia 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

I piętro i schody prowadzące na II piętro- dwa ujęcia 



 

 


