
 
 Dzień dobry,  
 
Aktualnie poszukujemy Wykonawcy, który wykona nam remont w placówce Centrum 
Medyczne Remedium w Łodzi mieszczące się przy ul. Dąbrowskiego 15B, w ramach projektu 
„Dostępność Plus”.  
Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie prac remontowych 

zgodnie ze specyfikacją, która stanowi załącznik do niniejszego dokumentu. 

 

1. Zamawiający:  

Centrum Medyczne REMEDIUM, ul. gen. J. Dąbrowskiego 15B, 93-177 Łódź 

 

2. Nazwa przedmiotu zapytania:   
Wykonanie prac remontowych i wykończeniowych w lokalu Centrum Medycznego 
Remedium 
 

3. Zakres prac: 
Wykonanie prac budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową, która stanowi 
załączniki do zapytania. Z zakresu prac objętych dokumentacją projektową 
wyłączona zostaje realizacja świetlików rurowych. 
 

4. Wymagane materiały: 
- farby i tynki na elewacji – silikatowo -silikonowe 

 
5. Termin realizacji: całość zrealizowana do 31.12.2022 

 
6. Wymagana gwarancja: 60 miesięcy na elewację, 36 miesięcy na pozostały zakres 

 

7. Płatność: maksymalnie 90% wynagrodzenia płatna na podstawie faktur częściowych 
wystawionych przez Wykonawcę po dokonaniu przez zamawiającego odbioru 
określonej części zadania. Pozostałe 10% płatne będzie na podstawie faktury końcowej 
po odbiorze końcowym przedmiotu Umowy i podpisaniu przez Strony protokołu 
odbioru końcowego przedmiotu Umowy 

 

8. W ofercie proszę zawrzeć: ceny netto, warunki płatności, termin realizacji, gwarancję. 
 

9. Do przygotowania wyceny proszę użyć pliku excel – wycena Remedium. 
 

10. Lista załączników:  
 

UMOWA NR 
Załącznik nr 1 do umowy-1 
Załącznik nr 2 do umowy-1 
Załącznik nr 3 do umowy-1 
Zał 4_OPIS PRAC 



Załączniki dotyczące zakresu robót budowlanych: 
Centrum Medyczne Remedium_podst_A-p 
STB 0.0._wym_ogólne 
STB 1.1._rozbiórki i wyburzenia 
STB 2.2._posadzki 
STB 3.1._tynki wewnętrzne 
STB 3.2._sufity podwieszane i ścianki lekkie 
STB 3.3._okładziny ścienne 
STB 3.4._roboty malarskie 
STB 8.2._instalowanie drzwi i okien 
STB 8.3._wyposażenie 
STB_str_tytuł_wyposaz 
 
Załączniki dotyczące prac elektrycznych: 
708_EL STWIOR.PDF 
 
Przedmiary: 
Dąbrowskiego Podstawowy Przedmiar 
Centrum Medyczne Remedium_podst_A-p 
 
Projekty: 
Architektoniczny – Proj arch 
Elektryczny - Proj elektr 
 
Plik do wyceny - wycena Remedium 

 

Wszelkie pytania proszę składać drogą mailową na adres:  anna.welter@neuca.pl 
 
 
Możliwe jest odbycie wizji lokalnej na obiekcie, po wcześniejszym kontakcie z: 
Roksana Szewczyk-Kulas kom.513 870 832 
 
 
Termin składania ofert – 13.09.2022 do godziny 19:00 
 
Oferty należy składać mailowo na adres: anna.welter@neuca.pl lub w wersji papierowej 
składanej osobiście, pocztą/kurierem do dnia 13.09.2022 do godziny 19:00, na adres: 
Centrum Medyczne REMEDIUM, ul. gen, J.Dąbrowskiego 15B, 93-177 Łódź. 
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