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OGtOSZENf E 0 WSZ CZGCIU POSTEPOWAHIA NUMER OWP/2007/02/09-839684 

Nazwa i adres Zarnawiajqcego 

Nazwa: 
Politechnika Gdanska Wydzial Iniynierii Ladowej i ~rodowiska 

Adres poutowy: 

Ulica : 
G. Narutowicza 11/12 
MiejscowoSC: 
Gdansk 

Osoba upowainiona do kontaktlrw: 
Wioleta Btawat inz Kazirnierz Jancen 
e-mail: 
wioleta@pg.gda.pl 

Kod pocztowy: 
80-952 

Telefon: 
0-58 347 24 19 
Fax : 
0-58 347 24 13 

Wojewodztwo: 
pomorskie 

Adres strony internetowej, na ktorej dostqpna jest specyflkacja istotnych warunk6w zamowienia: 
http:// www.dzp.pg.gda.pl 

Rodzaj zambwienia: Roboty budowlane 

Tryb postepowania: Przetarg nieograniczony 

Okregenie przedmiotu zambwienia: 
Pnedmiotem zamhwienia jest wykonanie remontu pomieszaenia w budynku skrzydlo ,B" 
Gmachu Gl6wnego dla potrzeb Wydziatu Inenierii Lqdowej i ~rodowiska, 
zlokalizowanego w Gdatisku przy ul. G. Narutowiaa 11/12. 

Prace prowadzone b d p  w pomieszczeniu 03 Katedry Konstru kcji Metalowych i 
Zanqdzania w Budownictwie. Pomieszczenie znajduje siq na parterze niskim w skrzydle 
,B" Gmachu G46wnego Politechniki Gdatiskiej 

Zakres prac obejmuje: 
o prace remontowe 

cekolowanie Scian i sufitbw 
pnygotowanie powierzchni pod malowanie wraz z poszpachlowaniem nierownoSci 
malowanie Scian i sufitow farbq emulsyjnq dwukrotne 
rnalowanie drewnianych d m i  i szafek farbq olejnq dwukrotnie 
lakierowanie stolarki drzwiowej gcianek i szafek 
malowanie gnejnikow iebrowych farbq olejnq dwukrotnie 
zerwanie pasadzki z twonyw sztucznych i rozebranie posadzki 
wykonanieposadzkizplytekterakotowych 

o wykonanie instalacji elektryunej wewnetnnej 
wymiana istniejqcej instalacji elektrycznej 
wykonanie instalacji teletechnicznej i komputerowej 
instalowanie punktbw oiwietleniowych 
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pomiar skuteczno5ci zerowania 
o wstawienie dnwi do Sali P1 

Roboty objete zamowieniem majq na celu dostosowanie pomieszueh do nowych potrzeb 
funk dona lnych, doprowadzenie do wlakiwego standardu technianego i estetycznego. 

Kryteria oceny ofert: 
CENA - 100 '10 

Termin skladania ofert: [jeieli dotyczy) 
Data: 20 / 02 / 2007 (dd/mm/rrrr) 

Miejsce skladania ofert: 

Oferte naleiy z+o2y?jC w terminie do 20-02-2007 r. do godz. 11 : 00, w siedzibie Zarnawiajqcego 
Politechniki Gdahskiej Wydzial Iniynierii Lqdowej i ~rodowiska w Gdansku ul. G. Narutowicza 
11/12 pok. nr 01 1 w skrzydle , , B  Gmach Gl6wny Politechniki Gdariskiej. 


