
Opis realizacji zadania 

W kwietniu 2018r. przystąpiono do przygotowania konkretnego zakresu robót, 
opracowania szczegółowego harmonogramu i przeanalizowania kosztorysu.  Zakres 
robót był zgodny z kosztorysem z dn. 16.10.2017 załączonym pod ofertę.  

W okresie od 30 kwietnia do 30 maja 2018 roku Dom Polski w Bielcach konsultował z 
RS Wschód-Zachód w Płocku ogłoszenie konkursu ofert na wykonanie remontu. 01 
czerwca 2018r. podpisano umowę pomiędzy Regionalnym Stowarzyszeniem Wschód-
Zachód, a Stowarzyszeniem „Dom Polski” w Bielcach w Mołdawii w sprawie 
realizacji zadania „Remont i modernizacja Domu Polskiego w Bielcach (Mołdawia)„-
kopia w załączeniu. Z konkursu ofert wyłoniono firmę do wykonania remontu i 
modernizacji. Wybrano firmę nagradzaną w sferze budownictwa SRL 
VALENTINEX-CONSTRUCT spółka z o.o. z siedzibą w Bielcach ul. 
Ciarnihovskiego 30, MD-3100 –A (nr identyfikacji podatkowej 1006602001466) 

W czerwcu zaprowadzono dziennik budowy i rozpoczęto remont zgodnie z 
kosztorysem. Przystąpiono do demontaży, dostarczenia materiałów niezbędnych do 
remontu i modernizacji. Ponownie poddano analizie kosztorys i po konsultacjach 
przeprowadzonych w Bielcach (Mołdawia) podniesiono ogólną wartość kosztorysową 
robót do 30.000,00 EURO. Znaczy to, że remont i modernizacja budynku Domu 
Polskiego w Bielcach ostatecznie zamknie się w tej kwocie. Kosztorys załączony do 
oferty był sporządzony w listopadzie 2017r., do remontu budynku przystąpiono w 
czerwcu 2018– z tych względów podniesiono wartość kosztorysu. 

Kontynuowano roboty remontowo-modernizacyjne. Założono, że remont i 
modernizacja będzie trwać od czerwca do 30 listopada 2018r. W okresie czerwiec, 
lipiec, wrzesień, październik 2018 roku remont był kontrolowany przez Inspektora 
Nadzoru i koordynatora zadania. Remont i modernizację wykonywano sukcesywnie - 
każdy etap prac potwierdzano fakturami, które obok wystawcy – wykonawcy remontu 
– zostały podpisane przez inwestora - przedstawiciela Regionalnego Stowarzyszenia 
Wschód-Zachód w Płocku i przez Inspektora Nadzoru potwierdzającego wykonanie 
robót. Do 15 grudnia 2018 „Dom Polski” przygotował placówkę po remoncie do 
normalnego funkcjonowania - prowadzenia zajęć w pełnym zakresie, spotkań itp..  
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