Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego (nr sprawy: OR-AG-IV.2512.15.2020.SW)
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na remoncie - malowaniu ścian korytarza oraz
malowaniu ścian i sufitu sekretariatu (p.302) w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Mazowieckiego - Delegatury Radom: 26-600 Radom ul. Kościuszki 5a
Termin wykonania usługi: 14 dni od daty podpisania umowy.
Pomieszczenia przeznaczone do malowania znajdują się na III piętrze. W budynku funkcjonuje
winda osobowa.
Szczegółowy opis robót i wykaz powierzchni przeznaczonych do malowania znajduje się
w przedmiarze robót.
Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:
Roboty objęte niniejszym zamówieniem będą prowadzone w funkcjonującym obiekcie. W związku
z tym Wykonawca zobowiązany jest prowadzić prace malarskie w czasie wolnym od pracy Urzędu,
to jest w godzinach od 16.00 do 22.00 oraz w soboty od 6.00 do 22.00.
Wykonawca organizując prace remontowe - malarskie powinien uwzględnić następujące wymagania
Zamawiającego:
1.Sprzątanie na bieżąco po pracach malarskich (mycie podłóg, drzwi, okien).
2.Przygotowanie sekretariatu do malowania tj. wyniesienie wszystkich mebli, a po wykonanym
malowaniu, wstawienie mebli według wskazówek Zamawiającego.
3. Wykonawca musi zabezpieczyć miejsce pracy tak, żeby zminimalizować przedostawanie się pyłu
do pozostałej (niemalowanej) części budynku.
4. Wszystkie roboty muszą być wykonane zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego, zasadami
wiedzy technicznej i obowiązującymi Polskimi Normami z zachowaniem przepisów BHP i ppoż.
5. Użyte materiały muszą mieć aktualne certyfikaty zgodności z polską normą lub aprobaty
techniczne, deklaracje producenta oraz wymaganą gwarancję. Przed zastosowaniem materiałów,
Wykonawca zobowiązany jest do okazania Zamawiającemu wyżej wymienione dokumenty.
6. Farba lateksowa użyta do malowania musi posiadać I klasę odporności na ścieranie według
PN-EN 13300. Kolor farby należy uzgodnić z Zamawiającym.
7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych robót oraz zastosowane
materiały, a także za szkody powstałe w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia.
8. Wykonawca wyznaczy kierownika robót do nadzorowania prac i współpracy z Zamawiającym.
Wymagania dotyczące Wykonawcy:
Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w formie zapytania ofertowego na usługę remontu malowania ścian korytarza oraz malowania ścian i sufitu sekretariatu (p.302) w siedzibie Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego - Delegatury Radom, 26-600 Radom
ul. Kościuszki 5a, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, że w okresie ostatnich
2 lat przed upływem terminu składania ofert, zrealizował usługi obejmujące przedmiot zamówienia
u innych Zamawiających, co najmniej na łączną kwotę 15 000 zł brutto.

