
     Warszawa, 5 lipiec 2017r.

Załącznik nr 1 

Rozeznanie cenowe rynku w sprawie wyceny  usługi remontowo-budowlanej  przeprowadzonej
w ramach projektu 

„Zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3 w żłobku A KU KU” realizowanego na podstawie
Poddziałania 8.3.1 Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej   

RPO WM na lata 2014-2020.

W związku z realizacją ww. projektu uprzejmie proszę o wskazanie propozycji cenowej za wykonanie
usługi  remontowo  –  budowlanej   (prace  adaptacyjne  wraz  z  materiałami,
z  dostosowaniem  do  potrzeb  osób  niepełnosprawnych)  lokalu  154  m²  z  przeznaczeniem  na
Niepubliczny Żłobek A KU KU dla dzieci  w powiecie Wyszkowskim, w miejscowości Wyszków.

I.              W  ramach  realizowanej  usługi  remontowo-budowlanej  zostaną  wykonane
następujące prace:

1. Zakup  usługi  remontowej  (prace  adaptacyjne,  z  dostosowaniem  do  potrzeb  osób
niepełnosprawnych) lokalu 154 m², a w tym:

1) montaż instalacji elektrycznej na pow. 154 m²
2) montaż instalacji wodnokanalizacyjnej w 2 łazienkach, 1 kuchni, 1 zmywalni ,
3) 1 pomieszczeniu gospodarczym,
4) montaż  oświetlenia oraz wentylacji na całej powierzchni 154m²
5) montaż wyposażenia Żłobka a kuku, 
6) położenie tynków, szpachlowanie ścian, ścianki działowe, malowanie, sufity, położenie 

paneli na pow. 154m²
7) biały montaż (sedesy, umywalki, brodziki, ) 
8) montaż akcesoriów łazienkowych itp. 
9) położenie glazury wraz z niezbędnymi materiałami  - 22 m2
10) położenie terakoty wraz z niezbędnymi materiałami  - 22 m2
11) montaż baterii prysznicowych 1 sztuka chrom jednouchwytowa
12) montaż zlewu do mycia mopów
13) wywóz odpadów poremontowych

l.p Nazwa  materiałów Szczegółowy  opis  przedmiotu
zamówienia

Cena  (netto)  za
wykonaną  usługę
zgodnie  ze
szczegółowym opisem 

1 Zakup  usługi  remontowej
(prace  adaptacyjne,
z dostosowaniem do potrzeb
osób  niepełnosprawnych)
lokalu 154m²

a) Zakup usługi remontowej 
(prace adaptacyjne) z 
dostosowaniem do osób 
niepełnosprawnych

a w tym:
a) montaż instalacji elektrycznej na 



pow. 154 m²
b) montaż instalacji 
wodnokanalizacyjnej w 2 łazienkach,
1 kuchni, 1 zmywalni 1 
pomieszczeniu gospodarczym,
c) montaż  oświetlenia oraz 
wentylacji na całej powierzchni 154 
m²
d) montaż wyposażenia, 
e) położenie tynków, 
szpachlowanie ścian, ścianki 
działowe, malowanie, sufity, na pow. 
154 m²
f) biały montaż (sedesy, 
umywalki, brodziki, ) 
g) montaż akcesoriów 
łazienkowych itp. 
h)  położenie glazury wraz z 
niezbędnymi materiałami  - 22 m2
i) położenie terakoty wraz z 
niezbędnymi materiałami  - 22 m2
j) montaż baterii prysznicowych 1 
sztuka chrom jednouchwytowa
k) montaż1  zlewu do mycia mopów
l) wywóz odpadów poremontowych

Termin realizacji usługi:  lipiec 2017r.

Miejsce realizacji usługi: Żłobek A KU KU, Wyszków

Stawka za wykonanie  kompleksowej usługi  remontowo-budowlanej  ww  zamówieniu  wynosi
…………………. zł (netto) słownie …………………………………………….

Kwota podana powyżej powinna zawierać wszystkie dodatkowe koszty po stronie Wykonawcy. 

Niniejsze  zapytanie  nie  stanowi  zapytania  ofertowego  w  rozumieniu  przepisów,  a  jedynie  jest
rozeznaniem  cenowym  niezbędnym  do  szacowania  zamówienia  i  stanowi  dowód  na  zachowanie
uczciwej konkurencji.

Propozycje cenowe proszę kierować na adres mailowy:   kontakt@akukuwyszkow.pl                      
 do dnia 10 lipca 2017 r. 

Data i podpis


