gliniec dnia 23.09.2014r.
ZUK/09-4.8./WZp/09/2014.K
( nr post powania)

DYREKTOR
ZAK ADU US UG KOMUNALNYCH
z siedzib w W GLI CU 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 zamówie publicznych (z pó n.)
ZAPRASZA
Do z

enia oferty na zadanie pn. :
Dostawa i monta bramy wjazdowej z furtk w obiekcie SUW w W gli cu ul.
Partyzantów 8.

I.
Opis sposobu przygotowania oferty;
1. Ofert nale y sporz dzi na formularzu za czonym do niniejszego zaproszenia.
2. Ofert nale y z
w siedzibie zamawiaj cego na pi mie. Istnieje mo liwo
przekazania oferty faksem na nr 757712117 lub poczt elektroniczn na adres zwik@post.pl
3. Ceny podane w ofercie maj by wyra one liczbowo i s ownie,
4. Oferta ma by napisana w j zyku polskim, czyteln i trwa technik
5. Oferta ma obejmowa ca
zamówienia.
II.
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest:
Dostawa i monta bramy wjazdowej z furtk w obiekcie SUW w W gli cu ul.
Partyzantów 8.
Zadanie 1. Dostawa i monta bramy i furtki.
Parametry techniczne bramy:
Brama przesuwna
Szeroko bramy w wietle 5,0m
Szeroko furtki w wietle 1,0m
Furtka otwierana do wewn trz
Wysoko : 1,5m
Wype nienie: Panel o grubo ci drutu fi 5 mm
Wyko czenie malowana proszkowo.
Otwieranie r czne z mo liwo ci instalacji nap du bramy
Brama i furtka wyposa one w zamki patentowe.
Zadanie 2. Dostawa i monta nap du i sterowania bramy dostosowane do bramy o której
mowa w Zadaniu nr 1.
Parametry techniczne:

Nap d elektromagnetyczny wyposa ony w listw z bat metalow , z wbudowanym modu em
sterowania oraz odbiornikiem radiowym
Wyposa ona w fotokomórk , lamp sygnalizacyjna, oraz otwieranie za pomoc pilota 5 sztuk
Funkcje minimalne:
Automatyczne blokowanie nap du po zatrzymaniu,
Po wyje dzie z posesji nap d automatycznie zamyka bram ,
Zabezpieczenie przeci eniowe wykrywaj ce przeszkody na drodze bramy,
Funkcja automatycznego cofania, w wypadku gdy automat napotka na przeszkod ,
Opcja soft-start/soft-stop podczas rozruchu i zatrzymania bramy,
atwe programowanie dodatkowych nadajników/pilotów,
Klucze umo liwiaj ce odblokowanie nap du w wypadku braku pr du.
Gwarancja 36 miesi cy
2. Zamawiaj cy zastrzega mo liwo zwi kszenia zamówienia w kwocie nie wi kszej
ni 20% warto ci zamówienia netto.
3. Zamawiaj cy nie dopuszcza sk adania ofert cz ciowych.
4. Zamawiaj cy dokona wyboru Oferenta dla zadania 1 lub dla zadania 1 i 2 cznie
zale no ci od mo liwo ci finansowych Zamawiaj cego.
Oferta powinna zawiera wszelkie koszty zwi zane z realizacj zamówienia wraz z kosztami
transportu do miejsca monta u.
Przedmiot zamówienia powinien posiada atesty i certyfikaty dopuszczaj ce do stosowania w
Polsce.
III. Wymagany czas/termin realizacji:
1 miesi c od podpisania umowy
IV. Przy wyborze oferty Zamawiaj cy b dzie si kierowa kryterium:
100% cena.
V. Oferta ma zawiera :
1. Formularz oferty stanowi cy za cznik nr 1 do zaproszenia ofertowego.
VI. Opis sposobu obliczenia ceny w sk adanej ofercie:
1. Cena podana w ofercie powinna by cen brutto.
VII. Miejsce i termin z enia oferty:
1. Ofert nale y z
w siedzibie Zamawiaj cego, w terminie do dnia
29.09.2014r, do godz. 14.00.
2. Oferta otrzymana przez zamawiaj cego po terminie podanym w pkt. 7.1. nie b dzie
rozpatrywana.
3. Wykonawca mo e wprowadzi zmiany lub wycofa z on przez siebie ofert
przed terminem up ywu jej sk adania.
VIII. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami s :
Krzysztof Polewski 757712117,

……………………………………
(podpis pracownika merytorycznego)
Za czniki:
1. Formularz oferty

……………………………………….
(miejscowo , data)

………………………………………
(piecz tka Wykonawcy, nazwa, adres)

DYREKTOR ZAK ADU US UG KOMUNALNYCH
siedzib w W GLI CU ul. Partyzantów 8
TEL. 075-7712117 FAX 075-7712117
E- MAIL zwik@post.pl
OFERTA
Odpowiadaj c na zaproszenie do z enia oferty cenowej na zadanie pn.:
Dostawa i monta bramy wjazdowej z furtk w obiekcie SUW w W gli cu ul.
Partyzantów 8.
Nr post powania ZUK/09-4.8./WZp/09/2014.K
1. Oferuj wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu
zamówienia, za kwot :

1. ) Zadanie nr 1. Dostawa i monta bramy i furtki.
cena netto. ………………… s ownie (…........………………………………………………….)
cena brutto. ………………… s ownie (…........………………………………………………….)

2. ) Zadanie nr 2. Dostawa i monta nap du i sterowania bramy dostosowane do bramy o
której mowa w Zadaniu nr 1.
cena netto. ………………… s ownie (…........………………………………………………….)
cena brutto. ………………… s ownie (…........………………………………………………….)

Zobowi zuj si do wykonania zamówienia w terminie do okre lonym z zaproszeniu.
2.

wiadczam, e zawarte w „Zaproszeniu do z enia oferty” warunki akceptuj i zobowi zuj
si , w przypadku przyj cia mojej oferty do zawarcia umowy na w/w warunkach (dotyczy
robót budowlanych i us ug).

………………………………..
( podpis upowa nionego
przedstawiciela wykonawcy)

