
 

 
 

 

 

 

ZAPYTANIE O SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA  NR 20/0053/19 

 

Przedmiotem szacowania wartości zamówienia jest usługa: „Adaptacja pomieszczeń”  

w projekcie „Ku Gwiazdom – wparcie dla dzieci i rodzin poprzez rozwój usług społecznych  

w Miastku i Bytowie” o numerze RPPM.06.02.02-22-0053/17 współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla 

Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 06. Integracja 06.02. Usługi 

Społeczne 06.02.02. Rozwój usług społecznych 

Okres realizacji usługi : do 30 czerwca 2019 r  

Szacowanie wartości zamówienia nie zobowiązuje stron do realizacji niniejszego zamówienia  

Nazwa firmy:        
Adres  telefon 
 
Usługa obejmuje:   ADAPTACJA POMIESZCZEŃ  w tym: 
 

Demontaż gumolitu (PCV)  38 m2 

Demontaż drzwi wejściowych 80 cm 1 szt. 

Demontaż lamp 4 szt. 

Demontaż boazerii boazerii drewnianej 56 m2 

Skuwanie płytek na ścianie 2m2 

Gruntowanie płytek na ścianie 2m2 

Gruntowanie posadzki 38m2 

Naprawa posadzki 5m2 

Gruntowanie sufitu 38 m2 

Gruntowanie ścian przed tynkiem 56m2 

Szpachlowanie łączeń z taśmą z włókna szklanego na suficie i ścianach 32mb 

Położenie gładzi na suficie dwukrotnie 76 m2 

Szlifowanie sufitu 38 m2 

Gruntowanie przed malowaniem sufitu 38m2 

Malowanie sufitu na biało dwukrotnie 76m2 

Montaż zabudowy z płyty K-G białej 20m2 

Równanie ścian tynkiem maszynowym MP75 56m2 

Położenie gładzi na ścianach i zabudowach K-G jednokrotnie 65m2 

Szlifowanie gładzi na ścianach i zabudowach K-G 65m2 

Szlifowanie gładzi na ścianach i zabudowach K-G 65m2 

Gruntowanie ścian przed malowaniem 65m2 

Gruntowanie ścian podkładem tynkarskim 20 m2 

Malowanie farbą tablicową dwukrotnie 6m2 

Malowanie ścian białą farbą lateksową dwukrotnie 30m2 

Położenie tynku mozaikowego 20m2 

Czyszczenie części boazerii drewnianej (szlifowanie i odtłuszczenie) 15 m2 

Malowanie boazerii 15m2 

Malowanie kominka z cegły farbą do betonu 3m2 



 

 
 

 

 

Obniżenie gniazd o 50 cm 6szt. 

Dołożenie gniazd 4 szt. 

Montaż 25 metrów kabla do gniazd 

Montaż nowych oprawek gniazd i włączników 10 szt. 

Montaż nowych lamp led 4 szt. 

Montaż okładziny PCV antypoślizgowej na podłodze 38m2 

Montaż listew przypodłogowych PCV 20mb 

Powiększenie otworu z 80cm na 90cm na drzwi wejściowe techniczne 1 szt. 

Montaż drzwi 90cm 1 szt. 

Przerobienie grzejnika z pozycji poziomej na pionową 1 szt. 

Wymiana grzejnika na nowy 1 szt. 

 

 
Kwota brutto 

Kwota netto  

Data  Podpis pieczątka  

 

 

Szacowanie Wartości zamówienia prosimy o przesłanie 6 lutego 2019 r. na adres mailowy 
katarzyna.gonia@zhp.net.pl 

         


