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                 Działoszyn, dnia 11.06.2018 r.  

 
SM/XXVI/ 230 /2018 

Ogłoszenie o przetargu 
 

(dotyczy sprzedaży i dostawy 102 szt. okien PCV wraz z ich montażem, wykonaniem obróbek 

wykończeniowych na klatkach schodowych w blokach nr 1, 2, 3, 6, 11, 12, 13 i 15 oraz sprzedaży, 

dostawy i montażu 102 szt. parapetów zewnętrznych i 84 szt. parapetów wewnętrznych)  

 

I. ZAMAWIAJĄCY 

 
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nad Wartą” w Działoszynie, 

ul. Grota Roweckiego 6,  

98-355 Działoszyn 

NIP: 832-000-39-03, REGON: 730098726 

 Nazwa strony internetowej zamawiającego: www.smnadwarta.pl 

 

II. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAPYTANIA 

 
 Przedmiotem zapytania są usługi polegające na:  

1) sprzedaży i dostawie 102 szt. zewnętrznych okien PCV (białych), następnie demontażu starych  

i montażu nowych okien;  

2) sprzedaży, dostawie i montażu 102 szt. parapetów zewnętrznych stalowych + końcówki 

(brązowych);   

3) sprzedaży, dostawie i montażu 84 szt. parapetów wewnętrznych PCV (imitacja biały marmur)  

+ końcówki w miejscu zamontowania okien w klatkach schodowych;  

4) wykonaniu obróbek wykończeniowych, pomalowaniu obróbek;   

5) przekazaniu Zamawiającemu starych zdemontowanych przez Wykonawcę okien i parapetów   

 

- w blokach nr 1, 2, 3, 6, 11, 12, 13 i 15, położonych w Działoszynie (woj. łódzkie).  

 

UWAGA: 

- bloki nr 1, 2, 3 i 6 - ościeża docieplone styropianem gr. 2 - 3 cm; 

- bloki nr 11, 12, 13 i 15 – należy uwzględnić planowane w późniejszym terminie docieplenie ościeży 

styropianem gr. 2 - 3 cm. 

 

Rys. nr 1. Przedstawienie wymiarów w świetle otworu okiennego wraz z preferowanym sposobem 

otwierania okna do wewnątrz klatki schodowej. 

 

          
          Rys.1 
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Wymiary parapetów:  

- zewnętrzny stalowy: dostosowany do długości okna, szerokość 12,5 cm, kolor brązowy; 

- wewnętrzny PCV: dostosowany do długości okna, szerokość 10 cm, kolor biały marmur. 

 

Przedmiotowe okna i parapety Wykonawca dostarczy na miejsce wykonania przedmiotu zapytania na 

własny koszt i ryzyko. Prace montażowe wykona przy pomocy własnego sprzętu i narzędzi w godzinach 

uzgodnionych z Zamawiającym. 

 

Podane przez Zamawiającego wymiary mogą być obarczone błędem pomiarowym. 

 

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał przedmiaru robót będących przedmiotem 

zamówienia oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania 

oferty i podpisania umowy. 
 

III. TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAPYTANIA 
 Termin montażu: do 31.08.2018 r. 

Termin podpisania umowy: do 5 dni roboczych od daty wyłonienia Wykonawcy.   

 

IV.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
 Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania. 

 Oferta powinna: 

 - być opatrzona pieczątką firmową;  

 - posiadać datę sporządzenia; 

 - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu oraz numer NIP; 

 - być podpisana czytelnie przez oferenta. 

Do oferty należy dołączyć: 

- dokumenty potwierdzające kwalifikacje i doświadczenie oferenta w realizacji usług o podobnym charakterze; 

- dokument potwierdzający opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że 

wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej  

z przedmiotem zamówienia. 

 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 
1. Oferta powinna być przesłana do dnia 28.06.2018 r. (czwartek), do godz.1500, za pośrednictwem poczty 

tradycyjnej na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nad Wartą” w Działoszynie, ul. Grota Roweckiego 6, 98-355 

Działoszyn lub dostarczona osobiście do siedziby spółdzielni w dni robocze w godz. od 700 do 1500. 

2.  Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Montaż okien zewnętrznych w blokach”. 

3. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 29.06.2018 r., a o wyborze oferenci będą poinformowani telefonicznie 

bądź mailowo w dniach 02-03.07.2018 r.  

4. Oferty, złożone po określonym powyżej terminie, nie będą rozpatrywane. 

5. Oferent może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać swoją ofertę. 

6. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych 

ofert. 

 

VI. DODATKOWE INFORMACJE 
Dodatkowych informacji udziela Wojciech Patocki pod numerami telefonów: 694 462 914 lub (43) 81 13 317 

oraz adresem email: v-ceprezes@smnadwarta.pl. 
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Załącznik nr 1 

 

................................., dnia ............................ 

....................................................................     (miejscowość) 

 

…………………………………………… 
     

 Nazwa wykonawcy, adres, nr telefonu, fax.  
 

FORMULARZ OFERTOWY 

 
Odpowiadając na zapytanie ofertowe dot. wykonania usługi polegającej na sprzedaży, dostawie 102 

szt. zewnętrznych okien PCV (białych), następnie demontażu starych i montażu nowych okien oraz 

sprzedaży, dostawie i montażu 102 szt. parapetów zewnętrznych stalowych (brązowych) i 84 szt. 

parapetów wewnętrznych PCV (imitacja biały marmur) w miejscu zamontowania okien w klatkach 

schodowych w blokach nr 1, 2, 3, 6, 11, 12, 13 i 15, położonych w Działoszynie (woj. łódzkie), wraz  

z wykonaniem obróbek wykończeniowych, składam niniejszym ofertę, podejmując się jednocześnie 

wykonania powyższego zamówienia zgodnie z wiedzą techniczną, obowiązującymi przepisami i normami 

oraz należytą starannością. 

 
Cena netto wynosi ……………………………… zł 

 

(słownie: ……………………………………………………… złotych …………/100) 

 

Cena brutto wynosi: ………………………………. zł. 

 

(słownie: ………………………………………………………. złotych ………./100) 

 
 

Proponowany przez oferenta termin realizacji: …………………………………………….…. 

Warunki i termin płatności: ………. dni, licząc od daty złożenia faktury/rachunku  

u Zamawiającego. 

Gwarancja na wykonanie przedmiotu zapytania wynosi:  

na prace montażowe :….……………………………… miesięcy, 

na okna:   …………………………………... miesięcy 

Współczynnik przenikania ciepła okien wynosi: ……………………….(W/(m2 K) 

 
Jednocześnie oświadczamy, że: 

1. Cena za usługę obejmuje wszystkie czynności wyszczególnione w zapytaniu ofertowym z dnia 

11.06.2018 r. oraz przewidziane prawem. 

2. Wycena przedmiotu umowy jest kompletna. 

3. Ceny oferowane są cenami stałymi w okresie obowiązywania umowy.  

4. Zobowiązujemy się, że w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy dojdzie  

w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 
 
Wykaz załączników: 

1………………………………………………………  3. …………………………………………………………… 

 

2………………………………………………………  4. …………………………………………………………… 

 

 

…………………………………………… …………………………………………… 

Miejscowość, data.  

(imię, nazwisko, podpis, pieczątka)* 

*) Podpis osoby figurującej lub osób figurujących w rejestrach do zaciągania zobowiązań w imieniu Oferenta lub we właściwym upoważnieniu. 


