
 
 

Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu 
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Węgliniec dnia 21.07.2014r. 
ZUK/07-4.8./WZp/07/2014 
( nr  postępowania) 

 
  
 

DYREKTOR 
ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH 

z siedzibą w WĘGLI ŃCU przy ul. Partyzantów 8 
TEL. 075-7712117 
FAX 075-7712117 

e-mail  zwik@post.pl 
(tel, fax, e- mail) 

 
Na podstawie art. 4, pkt. 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (z późn.) 

 
ZAPRASZA  

 
Do złożenia oferty na zadanie pn. :  
 

Wymiana stolarki okiennej w budynku Przedszkola Niepublicznego w Ruszowie przy ul. 
Ratuszowej 2. 

 
 

I.  Opis sposobu przygotowania oferty; 
 1. Ofertę należy sporządzić na formularzu załączonym do niniejszego zaproszenia. 
 2. Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego na piśmie. Istnieje możliwość przekazania oferty 
faksem na nr 757712117 lub pocztą elektroniczną na adres zwik@post.pl 
 3. Ceny podane w ofercie mają być wyrażone liczbowo i słownie, 
 4. Oferta ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką 
 5. Oferta ma obejmować całość zamówienia.  
 

II.  Opis przedmiotu zamówienia: 
 
1.  Przedmiotem zamówienia jest:  
Wymiana stolarki okiennej drewnianej na stolarkę PCV 10sztuk w kolorze białym z zachowaniem 
podziału geometrycznego okien wraz z wymianą parapetów wewnętrznych i zewnętrznych.  
Wymiary stolarki okiennej piętro 
- 4 sztuki okna dwudzielne, dwurzędowe o podziale rzędów 2/3 i 1/3. rozwieralno-uchylne  o wymiarach 
165x120cm. 
- 1 sztuka okno trójdzielne, dwurzędowe o podziale rzędów 2/3 i 1/3. rozwieralno-uchylne  o wymiarach 
165x145cm 
Wymiary stolarki okiennej parter 
- 4 sztuki okna dwudzielne, dwurzędowe o podziale rzędów 2/3 i 1/3. rozwieralno-uchylne  o wymiarach 
165x120cm. 
- 1 sztuka okno trójdzielne, dwurzędowe o podziale rzędów 2/3 i 1/3. rozwieralno-uchylne  o wymiarach 
165x165cm. 
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Okna PCV powinny odpowiadać następującym parametrom: 
− profil okienny minimum 5-komorowy (kolor biały), 
− jednoramowe, z okuciami, 
− szklenie szybą zespoloną, jednokomorową o współczynniku k=1,1 W/m2xK (okno ze szczelinami 
infiltracyjnymi – rozszczelnienie), 
− okna rozwierne i uchylno-rozwierane,  
− okna powinny być wyposażone w nawiewniki okienne montowane w ramie sterowane ręcznie z 
możliwością przymknięcia o przepływie powietrza od 6 m3/h - 30 m3/h (przy 10 Pa). 
 
Parapety: 
- parapety wewnętrzne o gładkiej strukturze z tworzywa sztucznego PCV  dopasowane do rozmiarów okien: 
- parapety zewnętrzne z blachy tytan cynk w kolorze brązowym PCV  dopasowane do rozmiarów okien: 

W zakres robót wchodzi demontaż obecnych okien, wycięcie krat, dostawa do miejsca montażu, montaż 
wykonanie obróbek tynkarskich ościeży oraz malowanie ościeży wewnętrznych i zewnętrznych w kolorze 
białym.  

Zamawiający zaleca oględziny i pomiary (weryfikacja wymiarów okien przez potencjalnego wykonawcę na 
miejscu montażu po wcześniejszym tel. uzgodnieniu (tel.757712117). 

Wymiary podane przez Zamawiającego mają charakter orientacyjny, Wykonawca winien sam dokonać 
pomiarów okien, drzwi, parapetów przed złożeniem oferty. 
 
Uwaga 
− po podpisaniu umowy Wykonawca przedstawi: 
a) certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną na oferowane 
okna, i parapety 
b) aprobaty i atesty na materiały użyte do produkcji okien, drzwi, parapetów w tym atest higieniczny dla 
całego okna, drzwi, parapetów 
− na oferowane okna Wykonawca wystawi gwarancję na okres 36 miesięcy od daty odbioru. 
 

2. Zamawiający zastrzega możliwość zwiększenia zamówienia w kwocie nie większej niż 30% wartości 
zamówienia netto w zakresie obejmującym przedmiot postępowania. 

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
 
Oferta powinna zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.  
 
III. Wymagany czas/termin realizacji: 

 do 29 sierpnia 2014r.  
 

IV.  Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium: 
100% cena. 

V. Oferta ma zawierać: 
1. Formularz oferty stanowiący załącznik nr 1 do zaproszenia ofertowego. 
2. Szacunkowa wycenę robót wraz z cenami urządzeń proponowanymi do montażu w obiekcie.  

 
VI. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie: 
 1. Cena podana w ofercie powinna być ceną brutto.  
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VII. Miejsce i termin zło żenia oferty: 

1.  Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w terminie do dnia    
30.07.2014r, do godz. 14.00. 

2. Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym w pkt. 7.1. nie będzie rozpatrywana. 
3.  Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną  przez siebie ofertę przed terminem 
upływu jej składania. 

 
VIII. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: 

Krzysztof  Polewski 757712117, 600311181, 
 
 

 
 

…………………………………… 
                                                                                                         (podpis pracownika merytorycznego)  

 
 

Załączniki: 
1. Formularz oferty 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


