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                                                    ROZEZNANIE RYNKU                                                      
1.W ramach rozeznania cenowego rynku oraz w celu oszacowania wartości zamówienia, zapraszamy do 
przesłania wstępnej kalkulacji ceny ofertowej w poniższym zakresie 

wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie ODDZIAŁU WEWNĘTRZNEGO B 
(416m2) Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim 

W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi wykonanie robót budowlanych obejmujących w 
szczególności:
- remont istniejących 6 łazienek z wymianą glazury, terakoty oraz armatury
- wykonanie 3 nowych łazienek z instalacją wod.-kan. wraz z wymianą armatury ze skuciem i ponownym 
ułożeniem glazury i terakoty
- wykonanie instalacji elektrycznej przyzywowej ppoż. i DSO (inwestor posiada kosztorysy inwestorskie 
na wymienione instalacje)
- przygotowanie podłoża i położenie wykładziny homogenicznej PCV na podłogach i ścianach sal chorych, 
korytarza i gabinetu zabiegowego
- wymiana paneli gazów medycznych, doprowadzenie instalacji sprężonego powietrza w salach chorych od 
strony osiedla Miłosna
- wykonanie sufitu podwieszanego na korytarzach oddziału
- wymiana glazury na salach chorych
- wymiana stolarki drzwiowej i rozpatrzenie możliwość zmiany szerokości drzwi ze 100cm na 110cm, 
drzwi do sal chorych - zastosowanie w obiektach użyteczności publicznej w klasie 3 wymagań wg PN-EN-
1192:2001
- szpachlowanie, przycieranie, malowanie pomieszczeń po pracach wymienionych powyżej.

Niezbędne jest wykonanie przedmiarów robót. Przed wykonaniem kalkulacji kosztów zaleca się dokonanie  
wizji lokalnej i dokonanie własnych pomiarów. Inwestor posiada rzut 2 piętra wraz z wymiarami 
pomieszczeń. Dokumenty dostępne do wglądu w biurze Zamawiającego pokój nr 14.

2.W ramach przedstawionej kalkulacji ceny prosimy o przygotowanie oferty na formularzu ofertowym, 
stanowiącym załącznik nr 1 do rozeznania rynku.

3. Zamawiający informuje, że przedmiotowe zaproszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 KC ani 
nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu ustawy z 11.09.2019r  – Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. z 2019 poz. 2019). Ma ono wyłącznie na celu rozeznanie cenowe rynku wśród firm działających w 
branży budowlanej .oraz uzyskanie wiedzy na temat kosztów związanych z planowanym zamówieniem 
publicznym.
4. Zamawiający prosi o przekazanie informacji w ww. zakresie w terminie do 19.01.2022 r  do godz. 11.00 
w formie poczty elektronicznej zp@spzozsokolow.pl  ; techniczna@spzozsokolow.pl
5. W razie potrzeby proszę o kontakt z : Jerzy Prochacki tel. 508-392-201
(telefon czynny w dni robocze w godz. 8:00 – 15:00)

Dyrektor
Maria Sikorska
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