
Zapytanie ofertowe

1. Zamawiający:
Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Tysiąclecia 80-84 w Wodzisławiu Śląskim. 

2. Przedmiot zamówienia:
Wymiana stolarki drzwiowej w budynku wielorodzinnym usytuowanym przy ul. Tysiąclecia 80-84
w Wodzisławiu Śląskim.

Zakres robót obejmuje:
• demontaż 3 szt starych skrzydeł drzwiowych i ościeżnic,
• dostarczenie nowych drzwi,
• montaż nowej stolarki drzwiowej aluminiowej wraz z wykonaniem obróbki – 3 szt

3. Wymagania Zamawiającego:
Zaleca  się,   aby  Wykonawca  dokonał  wizji  lokalnej  i  stosownych  pomiarów  w  przedmiocie
zamówienia oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie istotne informacje, które
mogą być konieczne do przygotowania oferty. Wizja lokalna zostanie dokonana na koszt własny
Wykonawcy.
Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub
pominięciem elementów niezbędnych do wykonania umowy.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  wykazania,  iż  oferowane  przez  niego  drzwi  posiadają
odpowiednie atesty i certyfikaty oraz, że zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi normami
dopuszczającymi ich do zastosowania w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

4. Termin realizacji zamówienia: do 31.08.2018r.

5. Gwarancja: okres gwarancji na stolarkę 5 lat oraz co najmniej 3 lata gwarancji na wykonane
roboty budowlano-montażowe.

6. Kryteria wyboru oferty: 100% cena

7. Termin płatności: 30 dni od dnia odbioru

8. Termin składania ofert: do 17.07.2018r. do godz. 15.00

9. Dopuszcza się złożenie oferty:
• w  formie pisemnej na adres: …DOMARO Spółka z o.o. ul. dr. L. Mendego 2, 44-300 

Wodzisław Śląski,
• za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail sekretariat@domaro.com.pl

10. Dodatkowe informacje:
Wszelkich informacji udziela Pani Katarzyna Kazik telefon (32) 455 30 37 wew. 23.

Zamawiający  zastrzega  sobie  możliwość  unieważnienia  zapytania  ofertowego  bez  podania
przyczyny na każdym etapie jego trwania.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert.

W  przypadku  wybrania  Państwa  oferty  zostaną  Państwo  powiadomieni  o  terminie  podpisania
umowy.

Załącznik nr 1- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wzór stolarki
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Załącznik nr 1
Drzwi zewnętrzne przy ul. Tysiąclecia 80-84 – 3 szt.

WIDOK OD ZEWNĄTRZ

Drzwi otwierane na zewnątrz
Aluminium ciepłe – w kolorze szarym (do uzgodnienia z Zamawiającym)
Okucia: pochwyt - klamka
Samozamykacz (GEZE 2000 lub równoważny)
Elektrozaczep
Wypełnienie: zgodnie z rysunkiem
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Orientacyjny wymiar otworu.
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