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1.   Miejscowe uzupełnienie drobnych ubytków na powierzchni ścian i sufitów   

2.   Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi ze szpachlowaniem       

      nierówności 

3.   Dwukrotne malowanie na biało wszystkich ścian i sufitów 

4.   Jednokrotne malowanie ścian piwnic. 

5.   Malowanie ościeżnic drzwiowych wewnętrznych na biało – 3 szt. 

6.   Wymiana drzwi wewnętrznych z dużą szybą- 2szt. 

7.   Wymiana drzwi wewnętrznych z małą szybą- 1szt. 

8.   Wymiana klamki w drzwiach wejściowych- 1szt. 

9.   Zaślepki zawiasów okiennych do doczyszczenia. 

10. Regulacja stolarki okiennej. 

11. Demontaż rolet okiennych. 

12. Skucie glazury w aneksie kuchennym. 

13. Parapety do doczyszczenia- 2szt. 

14. Przerobienie gniazda- 1szt.(pokój) 

15. Uzupełnienie ubytków płyty gipsowo- kartonowej w salonie. 

16. Uzupełnienie ubytków i pomalowanie parapetu- 1szt. 

17. Wkucie przewodu siłowego w przedpokoju oraz w aneksie kuchennym. 

18. Doczyszczenie terakoty aneksu kuchennego, przedpokoju oraz balkonu. 

19. Przerobienie istniejącego przyłącza wody w aneksie kuchennym. 

20. Doczyszczenie rury wentylacyjnej w łazience oraz drzwiczek stalowych-1szt. 

21. Wymiana rewizji pod wanną- 1szt. 

22. Pomalowanie drzwi stalowych w łazience- 1szt. 

23. Położenie silikonu na styku okno- parapet. 

24. Stolarka okienna i drzwiowa- 3szt. do doczyszczenia 

25. Wymiana kratek wentylacyjnych 1szt.(łazienka) 

26. Doczyszczenie kratki wentylacyjnej- 1szt. (kuchnia) 

27. Demontaż kratki wentylacyjnej i zamurowanie otworu po wentylacji – 1szt. (pokój) 

28. Zamurowanie otworu w ścianie między kuchnią a łazienką (33x 20cm) 

29. Doczyszczenie nawiewników higrosterowanych – 3szt. 

30. Wymiana listew przypodłogowych. 

31. Wykonanie cokołu w aneksie kuchennym. 

32. Dostawa i wymiana terakoty w łazience. 

33. Dostawa i wymiana glazury w łazience. 

34. Sprawdzenie sprawności instalacji elektrycznej, poświadczone protokołem badań i  

      sprawdzeń przez osobę z uprawnieniami. 

35. Grzejniki do doczyszczenia- 3szt. 

36. Likwidacja gniazdka w kuchni-1szt. 

37. Zakup i montaż kinkietów łazienkowych- 2szt. 

38. Montaż baterii wannowej naściennej wraz z przerobieniem instalacji 

39. Wymiana i podłączenie urządzeń zakupionych przez OTBS: wanna, bateria wannowa z   

prysznicem, umywalka z syfonem, bateria umywalkowa, zlewozmywak jednokomorowy z 

baterią, deska sedesowa, miska ustępowa kompakt, zaworów termostatycznych- 4szt. gniazda 

hermetyczne- 2szt., gniazda pojedyncze- 1szt., gniazda wtykowe z uziemieniem- 9szt.,wyłącznik 

zwykły- 2szt., wyłącznik grupowy-2szt. gniazdo telefoniczne- 1szt., gniazdo TV- 1szt., domofon 

-1 szt., zawory kulowe, wężyki podłączeniowe, kuchenka elektryczna z piekarnikiem. 

 

 

 


