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    Postępowanie nr 8/2020 

 
Postępowanie w trybie konkursowym  

na wykonywanie prac remontowo-budowlanych  
w gotowości eksploatacyjnej 

 
„Biuro Centrum” Sp. z o.o. w Katowicach ogłasza konkurs ofert na wykonywanie prac 
remontowo-budowlanych w obiekcie „Biuro Centrum” w Katowicach przy ul. Mickiewicza 29 oraz 
CKAH w Katowicach przy ul. Pszczyńskiej 10, obejmujące: 
▪ malowanie ścian, 
▪ tapetowanie tapetą z włókna szklanego, 
▪ wykonanie sufitu podwieszanego na stelażu, 
▪ wykonanie ścian działowych na stelażu z profili, 
▪ wymiana drzwi wewnętrznych, 
▪ wykonanie podłogi z wykładzin dywanowych (w płytkach i rolkach), 
▪ wykonanie podłogi z PCV, 
▪ zgrzewanie wykładzin, 
▪ wykonanie wylewki samopoziomującej gr. do 5 mm, 
▪ płytkowanie ścian i podłóg, 
▪ wymiana lamp rastrowych, 
▪ roboty dekarskie.  

 

 

OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ: 
1. Informację o przyjętych przez oferenta wysokości nośników kosztów (kp, kz, z) oraz stawce 

roboczogodziny, które będą podstawą wykonywania kosztorysów w roku 2020 i kolejnych 
do 2023 r.  

2. Określenie czasu przystąpienia do prac od chwili zgłoszenia. 
3. Wynagrodzenie miesięczne za utrzymanie dyspozycyjności do wykonywania 

przedmiotowych prac.  
4. Referencje z wykonania prac o podobnym charakterze w obiektach użyteczności 

publicznej.  
5. Polisa ubezpieczeniowa.  
 
W ofercie należy uwzględnić, że ze względu na charakter funkcjonalności obiektu, występuje 
konieczność wykonywania prac w godzinach popołudniowych i nocnych oraz dni wole od pracy.  

 
Oferty prosimy składać w zamkniętej kopercie oznaczone napisem „oferta” oraz „numerem 
postępowania” w biurze Spółki (pokój 172 lub 189) do dnia 29.06.2020 r. 
 
Ogłaszający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.  
W przypadku unieważnienia postępowania, ogłaszający nie ponosi kosztów postępowania.  
 
W sprawie dodatkowych informacji i wizji w obiekcie proszę się zwrócić do  
Dyrektora ds. techniczno-eksploatacyjnych pod nr tel. 32 207-21-82. 
 

Oferta powinna być ważna, co najmniej przez 90 dni licząc od dnia 29.06.2020 r.   
Katowice, 12.06.2020 r. 
 
 
 

 


