PN - 17/2012

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - ZMIANA TREŚCI

1. Zamawiający:
Zarząd Szkół i Przedszkoli Mikołowskich
43-190 Mikołów
ul. K. Miarki 9
tel./fax (32) 226 01 69;
NIP: 635-15-79-508
REGON: 271570865

Remont świetlicy szkolnej w Zespole Szkół nr 2 w Mikołowie-Borowej Wsi, Wymiana drzwi
zewnętrznych, wymiana opraw oświetleniowych w salach 11, 12, 13 i 14 w Zespole Szkół nr 3
w Mikołowie-Bujakowie
Część pierwsza
Remont świetlicy szkolnej w Zespole Szkół nr 2 w Mikołowie-Borowej Wsi ul. Gliwicka 299
polegający na wyburzeniu części ścian celem zwiększenia powierzchni świetlicy, montaż
nadproży stalowych, remontu posadzki z wykonaniem wykładziny PCV , wymiany drzwi
wewnętrznych, wymianie instalacji elektrycznej z wymianą opraw oświetleniowych,
wykonaniu lamperii z tynku żywicznego mozaikowego oraz malowaniu pomieszczenia.
Część druga
Wymiana drzwi zewnętrznych w Zespole Szkół nr 3 w Mikołowie-Bujakowie ul. Szkolna 1
polegający na demontażu starych drzwi aluminiowych i montaż nowych aluminiowych na
profilu ciepłym szklonych szkłem bezpiecznym wg szkicu wraz z wykonaniem obróbki
tynkarskiej i malarskiej. Podane wymiary drzwi są przybliżone i przed zamówieniem drzwi
należy dokonać pomiaru z natury.
Część trzecia
Wymiana opraw oświetleniowych w salach 11, 12, 13 i 14 w Zespole Szkół nr 3 w MikołowieBujakowie ul. Szkolna 1 polegający na demontażu starych opraw oświetleniowych, montaż
nowych opraw oświetleniowych świetlówkowych w nowych miejscach, przedłużenie
instalacji oświetleniowej, wykonanie pomiarów instalacji oświetleniowej i pomiarów
natężenia oświetlenia w remontowanych salach z opracowaniem stosownego protokołu
z pomiarów.

13. Sposób przygotowania oferty:
5) oferta musi być złożona zamawiającemu w zaklejonej i nienaruszonej kopercie oznaczonej w
następujący sposób:
Oferta na:

PN-17/2012 cz. …..
Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert, tj. 27.07.2012 r. 14.00
POWINNO BYĆ:
1

Oferta na:

PN-17/2012 cz. …..
Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert, tj. 31.07.2012 r. 14.00

14. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie do dnia 27.07.2012 r. do godziny
13:00.
2. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego w pokoju Dyrektora dnia 27.07.2012 r. o godzinie
14:00.
POWINNO BYĆ
3. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie do dnia 31.07.2012 r. do godziny
13:00.
4. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego w pokoju Dyrektora dnia 31.07.2012 r. o godzinie
14:00.
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