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     Zapytanie ofertowe 

 

 Izba Administracji Skarbowej w Warszawie uprzejmie prosi o przedstawienie oferty 
cenowej na wykonanie  robót remontowych polegających na malowaniu powierzchni ścian           
i sufitów wewnętrznych w wymienionych poniżej obiektach:  
1) Urząd Skarbowy Warszawa Bielany, ul. Skalbmierska 5 i 6 
 W zakres prac wchodzi: 
- wyniesienie mebli z pomieszczeń biurowych przewidzianych do malowania 
- zabezpieczenie folią malarską elementów stałych – drzwi, ościeżnic, okien, verticali 
- oczyszczenie ścian  i uzupełnienie tynków wewnętrznych 
- gruntowanie podłoża 
- malowanie farbą emulsyjną ścian i sufitów w kolorze wybranym przez Zamawiającego  
- malowanie pomieszczeń biurowych – 14 pokoi biurowych 
- malowanie klatki schodowej o powierzchni do malowania 184 m2 
- malowanie holu i wiatrołapu o powierzchni do malowania 144 m2 
-malowanie korytarza o powierzchni do malowania 1018 m2 
-sprzątanie pomieszczeń oraz wniesienie mebli biurowych po zakończeniu prac 
2) Drugi Urząd Skarbowy w Radomiu, ul. Toruńska 3 
W zakres prac wchodzi: 
- wyniesienie mebli z pomieszczeń biurowych przewidzianych do malowania 
- zabezpieczenie folią malarską elementów stałych – drzwi, ościeżnic, okien, verticali 
- oczyszczenie ścian  i uzupełnienie tynków wewnętrznych 
- gruntowanie podłoża 
- malowanie farbą emulsyjną ścian w kolorze wybranym przez Zamawiającego 
- malowanie  pomieszczeń biurowych – o powierzchni do malowania  312m2 
- malowanie korytarza – o powierzchni do malowania 22 m2 
-sprzątanie pomieszczeń oraz wniesienie mebli biurowych po zakończeniu prac 
3)  Urząd Skarbowy  w Makowie Mazowieckim,  ul. Kopernika 6C 
W zakres prac wchodzi: 
- wyniesienie mebli z pomieszczeń biurowych przewidzianych do malowania 
- zabezpieczenie folią malarską elementów stałych – drzwi, ościeżnic, okien, verticali 
- oczyszczenie ścian  i uzupełnienie tynków wewnętrznych 
- gruntowanie podłoża 
- malowanie farbą emulsyjną ścian w kolorze wybranym przez Zamawiającego  
- malowanie 17 pomieszczeń biurowych – o powierzchni do malowania 804 m3 
- likwidacja i malowanie zacieku na korytarzu 
-sprzątanie pomieszczeń oraz wniesienie mebli biurowych po zakończeniu prac 
4) Urząd Skarbowy  w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Legionów 7 
W zakres prac wchodzi: 
- wyniesienie mebli z pomieszczeń biurowych przewidzianych do malowania 
- zabezpieczenie folią malarską elementów stałych – drzwi, ościeżnic, okien, verticali 
- oczyszczenie ścian  i uzupełnienie tynków wewnętrznych 
- gruntowanie podłoża 
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- malowanie farbą emulsyjną ścian w kolorze wybranym przez Zamawiającego  
- malowanie pomieszczeń biurowych – o powierzchni do malowania 1900 m2 
-sprzątanie pomieszczeń oraz wniesienie mebli biurowych po zakończeniu prac 
5) Urząd Skarbowy w Przasnyszu, ul. Świerkowa3 
W zakres prac wchodzi: 
- wyniesienie mebli z pomieszczeń biurowych przewidzianych do malowania 
- zabezpieczenie folią malarską elementów stałych – drzwi, ościeżnic, okien, verticali 
- oczyszczenie ścian  i uzupełnienie tynków wewnętrznych 
- gruntowanie podłoża 
- malowanie farbą emulsyjną ścian w kolorze wybranym przez Zamawiającego  
- malowanie pomieszczeń biurowych – o powierzchni do malowania 1170 m2 
-sprzątanie pomieszczeń oraz wniesienie mebli biurowych po zakończeniu prac 
6) Urząd Skarbowy w Sochaczewie, ul. Grabskiego 4 
W zakres prac wchodzi: 
- wyniesienie mebli z pomieszczeń biurowych przewidzianych do malowania 
- zabezpieczenie folią malarską elementów stałych – drzwi, ościeżnic, okien, verticali 
- oczyszczenie ścian  i uzupełnienie tynków wewnętrznych 
- gruntowanie podłoża 
- malowanie farbą emulsyjną ścian w kolorze wybranym przez Zamawiającego 
- malowanie kaloryferów 
- malowanie 4 pomieszczeń biurowych – o powierzchni mierzonej po podłodze 68m2 
-sprzątanie pomieszczeń oraz wniesienie mebli biurowych po zakończeniu prac 
 
7) Wykonawca dokona oględzin pomieszczeń do remontu i wyceni wszystkie konieczne do 
wykonania roboty. 
8) Wykonawca będzie prowadził roboty w sposób możliwie bezkolizyjny z wykonywaniem 
obowiązków przez pracowników urzędu. 
9)Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt dokona sprzątnięcia miejsc,                    
w których dokonywane było malowanie. 
10)  Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia obejmuje wszelkie koszty 
związane z jego realizacją, w tym koszt dostawy, użytych materiałów, narzędzi i sprzętu. 
11) Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. 
12) Należność Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia będzie płatna 
przelewem na konto wskazane na fakturze , w terminie 14 dni licząc od dnia dostarczenia 
do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z podpisanym 
przez upoważnionych przedstawicieli stron umowy protokołem odbioru. 
Termin składania ofert: 
Oferty prosimy nadesłać drogą elektroniczną w terminie do dnia 6.11.2017 r. do godz. 
15.00 na adres: is@mz.mofnet.gov.pl 
Termin realizacji zamówienia- do dnia 15.12.2017 r. 
Koszt przygotowania oferty ponosi oferent. 
Dodatkowych informacji na temat przedmiotu zamówienia udziela Pani Joanna Milczarska   
telefon nr  22 56 18 260 w godz. 8.00 – 15.00. 
 

      Z up.Dyrektora Izby Administracji  
                 Skarbowej 
       Kierownik Działu 
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