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Ogłoszenie nr 2019 / 19 z dnia 17.04.2019 roku. 
 

Remont sali lekcyjnej wraz z zapleczem –  
zał. nr 1 – opis robót i minimalne wymagania dotyczące materiałów. 

 
Termin składania ofert : do dnia 24.05.02.2019 r. do godz. 12:00 
Termin rozstrzygnięcia : do dnia 30.05.2019 r. do godz. 16:00 
Miejsce składania ofert drogą elektroniczną: rdulowski@tl.krakow.pl (preferowany); 
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30 - 337 Kraków. 
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Robert Dulowski 
Telefon : 12 269 – 15 – 57, E-mail: rdulowski@tl.krakow.pl 
 
Zał. nr 1 – wymagania: 
L.p. Opis robót i minimalne wymagania dotyczące materiałów: 

1. Pomieszczenia mają powierzchnię ok. 70 m2 oraz wysokość około 
3,2 m. (sala ok.53 m2, zaplecze ok.17 m2). 
Znajdują się w nich cztery okna o wym. ok. 270 na 240 cm. 

2. Zakres prac w sali:  
- rozbiórka szafy doświadczalnej wraz z wyniesieniem,  
- rozebranie części ściany, usunięcie gruzu (ok.0,9-1m3) 
- uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach  
(ok. 1,6m3), 
- tynki wewn. zwykłe kat.III (ok.13-13,5 m2), 
- wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach i sufitach 
(ok.13-13,5 m2), 
- rozbiórka paneli na ścianach (ok.40 m2), 
- reperacja ścian po zdjęciu paneli, 
- szpachlowanie ścian pod lamperię, 
- gruntowanie podłoży preparatami (np. Ceresit CT 17,  
Atlas Uni Grunt) ok.65-66 m2, 
- dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewn. 
sufitów (ok. 51-52 m2), 
- dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewn. 
ścian (ok. 14 m2), 
- malowanie lamperii (ok.33-34 m2), 
-dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników (6 m), 
- dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki 
drzwiowej, ścianek i szafek (ok.7 m2), 
- montaż kratki wentylacyjnej, 
- poprawki po pracach elektrycznych, 
- zabezpieczenie podłóg i okien folią (81-82 m2) wraz z materiałem. 

2. Zakres prac na zapleczu:  
- rozebranie części ściany, usunięcie gruzu (ok.0,1-0,2 m3) 
- tynki wewn. zwykłe kat.III (ok.4-5 m2), 
- gruntowanie podłoży preparatami (np. Ceresit CT 17, Atlas Uni 
Grunt) ok.65-66 m2, 
- dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewn. 
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sufitów (ok. 16-17 m2), 
- dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewn. 
ścian (ok. 50 m2), 
- dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników (1,5 m), 
- zabezpieczenie podłóg i okien folią (16-17 m2) wraz z materiałem. 

3. W salach planujemy położenie podłogi z płytek gresowych (osobne 
zapytanie ofertowe), w związku z czym istnieje konieczność 
dostosowania terminów obydwóch części remontu. 

4. Wszystkich potencjalnych oferentów zapraszamy do obejrzenia sal 
przeznaczonych do remontu. 

 
 
Termin realizacji zamówienia: lipiec lub sierpień.2019 roku. 


