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Ogłoszenie Rady Rodziców ZSŁ nr 2019 / 2 
z dnia 17.04.2019 roku. 

 
 

Remont łazienki damskiej ZSŁ –  
zał. nr 1 – opis robót i minimalne wymagania dotyczące materiałów. 

 
Termin składania ofert: do dnia 24.05.2019 r. do godz. 12:00 
Termin rozstrzygnięcia: do dnia 30.05.2019 r. do godz. 16:00 
Miejsce składania ofert drogą elektroniczną: rdulowski@tl.krakow.pl (preferowany); 
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30 - 337 Kraków. 
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Robert Dulowski 
Telefon : 12 269 – 15 – 57, E-mail: rdulowski@tl.krakow.pl 
 
Zał. nr 1 – opis robót i minimalne wymagania dotyczące materiałów. 
 
L.p. Opis robót i minimalne wymagania dotyczące materiałów: 

1. Pomieszczenie ma powierzchnię ok.13 m2 oraz wysokość około  
3,2 m. Jedno okno zewnętrzne 2,4 x 0,8 m. Kaloryfer ok.0,8 m. 

1. Flizowanie: Skucie istniejących płytek; 
Przygotowanie podłoża pod flizowanie; 
Wykonanie przedścianek w toaletach damskich (przerobienie trzech 
kabin na dwie); 
Przygotowanie instalacji wodnej do doprowadzenia ciepłej wody z 
sieci miejskiej do umywalek. 
Flizowanie ścian do wysokości 2 m oraz podłogi; 
Dostawa płytek ściennych gres;  
Dostawa płytek podłogowych. 

2. Czyszczenie i malowanie kaloryfera 

3. Szpachlowanie i malowanie pozostałych ścian i sufitu 

4. Dostawa i montaż armatury sanitarnej:  
Umywalka (np. Cersanit) - 2 szt.  
Kompakt WC (np. Cersanit Lider) - 2 szt. 
Bateria umywalkowa ścienna (np. firmy Armatura) - 2 szt. 

5. Opcjonalnie: wymiana instalacji elektrycznej lub wykucie kanałów 
służących wymianie instalacji elektrycznej. W tym drugim wypadku 
wymiany dokona szkolny elektryk. 

5. Montaż oświetlenia – 3 szt. (materiały dostarczone przez 
zamawiającego). 

6.  Dostawa i montaż luster – 2 szt. 

7. Wymiana drzwi wewnętrznych - białe pełne z drewnianymi lub 
metalowymi ościeżnicami - 2 szt. 

 
Termin realizacji zamówienia wraz z montażem do dnia : lipiec lub sierpień 2019 roku. 
 
 


