Przemków, dnia 07.09.2018r.
ZP/MZGM/ZO/20/18
ZAPYTANIE OFERTOWE
Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Przemkowie
zaprasza do złożenia oferty na:
„Wymiana istniejącej stolarki okiennej na stolarkę z PCV i drewnianą w lokalach komunalnych
będących w zasobach MZGM w Przemkowie”
Oznaczenie wg CPV: CPV – 45421100-5
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest:
I. Wymiana istniejącej stolarki okiennej na stolarkę PCV w lokalach komunalnych w zasobach MZGM w
Przemkowie.
a) Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
- demontaż okien drewnianych – szt. 8
- demontaż parapetów wewnętrznych – szt.8
- demontaż parapetów zewnętrznych – szt. 8
- montaż okien PCV wraz z obróbką - szt. 8
- montaż parapetów wewnętrznych PCV – szt. 8
- montaż parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej – szt. 8
- montaż nawiewników ciśnieniowych – szt.6
- wywóz i utylizacja zdemontowanej stolarki.
b) wymagania jakie powinny spełniać oferowane okna
- okna PCV, 5-komorowe, koloru białego (zgodnie z załącznikiem nr 1)
- skrzydła rozwierno- uchylne;
- okucia obwiedniowe z mikrowentylacją;
- szyby zespolone o współczynniku cieplnym U-1,0 W/m²K
- wszystkie użyte materiały muszą posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania
- komplet materiałów koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia dostarcza Wykonawca.
II. Wymiana istniejącej stolarki okiennej na stolarkę drewnianą w lokalach komunalnych w zasobach
MZGM w Przemkowie.
a) Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
- demontaż okien drewnianych – szt. 3
- demontaż parapetów wewnętrznych – szt.3
- demontaż parapetów zewnętrznych – szt. 3
- montaż okien drewnianych wraz z obróbką - szt. 3
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- montaż parapetów wewnętrznych PCV – szt. 3
- montaż parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej – szt. 3
- wywóz i utylizacja zdemontowanej stolarki.
b) wymagania jakie powinny spełniać oferowane okna
- okna drewniane, zespolone (zgodnie z załącznikiem nr 1.1),
- drewno sosna,
- kolor biały,
- pakiet szybowy min. U =1,1W/m²K
- skrzydła rozwierno- uchylne i rozwierne;
- okucia obwiedniowe z mikrowentylacją;
- wszystkie użyte materiały muszą posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania
- komplet materiałów koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia dostarcza Wykonawca.
UWAGA: Za właściwe dokonanie pomiaru stolarki i parapetów do wymiany odpowiada Wykonawca
2. Termin realizacji zamówienia: do 31.10.2018r.
3. Informacje dotyczące zamówienia można uzyskać u Organizatora postępowania tel. 76 831 94 62.
4. Oferty należy składać do dnia 18.09.2018r. do godz. 13°° w sekretariacie MZGM ul. Dworcowa 7
I piętro.
5. Opis sposobu przygotowania ofert.
1. Do oferty należy dołączyć następujące oświadczenia i dokumenty:
a) wypełniony formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 2;
b) kosztorys ofertowy;
c) kserokopię aktualnego wpisu do właściwego rejestru, uprawniającego wykonawcę do
występowania w obrocie prawnym;
d) wypełniony i podpisany Projekt umowy Nr ZP/MZGM/ZO/20/18 wraz z załącznikami stanowiący
załącznik nr 3;
d) oświadczenie o wykonaniu zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.
2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie
wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę. Oferta powinna zostać sporządzona z
zachowaniem formy pisemnej na maszynie do pisania, komputerze, ręcznie długopisem lub inną
trwałą i czytelną techniką. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert w formie
elektronicznej.
3. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę. Jeżeli osoba podpisująca ofertę działa na podstawie
pełnomocnictwa, to musi być ono dołączone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.
4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
5. Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane
własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
6. Strony oferty powinny być kolejno ponumerowane.
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7. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą i adresem Wykonawcy, w siedzibie
Zamawiającego przy ul. Dworcowej 7 w Przemkowie i oznakować w następujący sposób:
Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
ul. Dworcowa 7, 59-170 Przemków
„Wymiana istniejącej stolarki okiennej na stolarkę z PCV i drewnianą w lokalach komunalnych
będących w zasobach MZGM w Przemkowie”
6. Po dokonanym wyborze Zamawiający zawrze z wybranym oferentem umowę w formie pisemnej.
7. Wykonawca zobowiązany jest skalkulować cenę oferty tak, aby zawierała wszystkie czynniki cenotwórcze
i obejmowała wszystkie koszty, jakie poniesione będą przy realizacji zamówienia.
8. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.09.2018r. o godz. 13.15 w siedzibie MZGM ul. Dworcowa 7 ( gabinet
dyrektora)
9. Kryterium wyboru wykonawcy - najniższa cena.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.
UWAGA: W CELU PRZYGOTOWANIA OFERTY WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST
PRZEPROWADZIĆ WIZJĘ LOKALNĄ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
Z uwagi na wartość zamówienia nie przekraczającą 30.000 euro postępowanie jest prowadzone bez
stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

…..................................................
W załączeniu:
1. 1 i 1.1 schemat graficzny okien PCV z wymiarami poglądowymi
2. druk formularza oferty
3. projekt umowy z załącznikami
4. druk oświadczenia o spełnianiu warunków
5. klauzula informacyjna RODO
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