Zal. Nr 1 do zapytania ofertowego

Zakres robót remontowych
Olsztynie
w lokalu mieszkalnym nr 20 przy ul. Sienkiewicza 11A w

1.

Usunięcie tapety zę ścian

przedpokoju

2. Wypełnienie oi*oro* po

1 11 ,
kołkach, .uzupełnienie ,drobnych ubytkow, miejscowe
malowanie nu biuło ścian sufitów we wszystkich

i
szpachlowanie, dwukrotne
pomieszczeniach.
3. Zakvpi wymiana paneli podłogowych (k]asa_ścieralnościl?,.,j":;v nrzvściennych,
przejściowychiprogowych_pow.panelipodłogowych:ok.Z0,63mkuchennym i w
4, Doczyszcz"ni.'rpoi, posadzti na uattonie, w łazience, aneksie spoin
w aneksię
przedpokoj.,, prrykt";ónie cokołu w przedpokoju, uzupełnienie
kuchennym
ubl,tkow i
5. Zakup i wymiana 2 szt. płytek glazury 1. łazience, uzupełnienie
jak
istniejące _
płytek
doczysrczeni. ,poin _ w przyp;dku braku mozliwości zakupu
*yrniunu całościg|azury na ścianach LazięŃt
6. D'oczyszczenie spoin glazury w aneksię kuchennym
7. Doczyszczenie i przeńarowanie zawiasów drzwi wejściowych do lokalu,
8, Wymiana skrzydła drzwiowego łazienkowego - l szt,
1szt,
9, Naprawa i malowanie na biało skrzydła drzwiowego.- _Zszt,
na biało
10. Dwukrotne malowanie ościężnicdrzwiowych
PCV - Zszt. i drzwi balkonowych _ lszt,
1 1. Regulacj a t doczyszczęnię okien
drzwi balkonowych
12. Zaiwi wymiana klamki, zamkadrzwiowego i uszczelki
(1
szt.),
13. Zakup i wYmiana kratek wentylacyjnych w kuchni
hybrydowej _ lszt,,
Ia. Zakipi wYmiana kratki went}lac}jnej AERECO do wentylacji
wentylacji hybrydowej _ 1szt,
15. Doczys r"ź"n ikratki wentylacyj"ój Apneco do
grzejnikow
16. Przemalowanie 1 szt. grzejnika, czyszczęnięż szt.
gniazdka TV (lszt,), domofonu
(lszt.),
17, Doczys r"r"nii gniałdua" telefonicznego
elektrycznego (Zszt,)
(1szt.), tablicyeliktrycznej mieszkaniońej (1szt.), kiŃietu
lokatorskiej
t 8. giałkowanię ścianw przynaleznej komórce
na połączeniu stolarki okiennej
19. wymiana lub uzupełnienie spoiny silikonowej
_
oraz
i parapetow, orryrŻ"renie parapetów i uzupełnienię boczka parapetu I szt,,
doklejenie boczka parapetu - 1 szt,,
pTzęz oTBs: kuchenka elektryczna
20. wymian ai podłączenie wypos ażeniazakupionego
umywalka, bateria
z piekamikiem, *un ru, batęria wannowa z natryskiem,
miska ustępowa kompakt,
umywalkow u, ,i"*o.^ywak, bateria zlewozmywakowa,
_ 7szt,, wężyki
deska sedesŃa, ,u*ory wodne odcinające (przed wządzeniami)_
(łazieŃa) I szt,, gniazda
podłączeniowe _ Tszt., gniazda hermetyczne podwójne
_ l szt., gniazda wty\9Y: podwojne z
hermetyczne pojedyńóz"e (łazieŃa)
_ ń sŹt., przełączniki klawiszowe - 4 szt,, nawietrzaki higrosterowanę uziemięnie
^
3 szt.

do odbioru zakupionego przez
Firma, której oferta zostanię wybrana, zobowiązana będzie
wyposazenia lokalu od sprzedawców,

oTBs

lNSPEKTOR NADZORU

ds. budowlanych 0TBS Sp. z o,o,

Krzysztof Grvlowski
l

,§^/,/

