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Nr postępowania : 8/2011   Ruszów dnia 04.07.2011
        

Dyrektor Gimnazjum im. Orląt Lwowskich  z siedzibą w Ruszowie przy ul. Zgorzeleckiej 2 
Na podstawie art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo zamówień publicznych 

Zaprasza 
Do złożenia oferty na zadanie pn: 
 „Wymiana drzwi w budynku Gimnazjum w Ruszowie” 

1. Opis sposobu przygotowania oferty; 
1.1.Ofertę należy sporządzić na formularzu załączonym do niniejszego zaproszenia. 

 Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego na piśmie. Istnieje możliwość przekazania 
oferty faksem na nr 0757714143 lub pocztą elektroniczną na adres gimr@interia.pl 
 Ceny podane w ofercie mają być wyrażone cyfrowo i słownie czytelnie w języku polskim 
 Oferta ma obejmować całość zamówienia. 

2. Opis przedmiotu zamówienia: 
Zakres robót :  
- wymiana drzwi wewnętrznych na I i II  piętrze(7 szt) na drewniane wraz z ościeżnicami 

z drewna sosnowego,( I piętro- szatnia, gabinet nr 9, 10, 11, pokój nauczycielski, 
pomieszczenie gospodarcze,  II piętro: radiowęzeł ) 

-  wymiana drzwi wejściowych do budynku Gimnazjum w Ruszowie wraz z ościeżnicą  
z drewna dębowego ( 1 szt),  

-  drzwi powinny być kompletne z klamkami i zamkami. 
- zakres robót obejmuje również demontaż starych drzwi i futryn. 

 
3. Wymagany termin wykonania robót : do 20.08.2011r 
4. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium – cena 100% 
5. Oferta ma zawierać: 
- wartość zamówienia - łącznie z wszelkimi kosztami  jak transport, obowiązujące 

podatki (VAT)) 
6. Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym 

wymogom i o najniższej cenie. 
7. Miejsce i termin złożenia oferty: 
7.1 Ofertę należy złożyć w terminie do 11 lipca 2011r do godz. 13,00 w siedzibie 
zamawiającego- Gimnazjum im. Orląt Lwowskich w Ruszowie u. Zgorzelecka 2-sekretariat  
7.2.Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym w punkcie 7.1.  

nie  będzie rozpatrywana. 
7.3.Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed terminem 

 upływu jej składania. 
8. Osobą uprawnioną do kontaktów z dostawcami jest Irena Droś- dyrektor Gimnazjum 
       tel./fax 0757714143 ,   e-mail  gimr@interia.pl  , tel. kom. 660757973 
9.O wyborze oferty składający ofertę zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną 

Załączniki : 1.wzór oferty.  2. Wzór umowy 
 
 
 
 
 



 ........................................................ 
pieczątka dostawcy miejscowość, data 

G.341. 8/2011 
   
                    Dyrektor 

            Gimnazjum im. Orląt Lwowskich  
w Ruszowie  
59 – 950 Ruszów 
ul. Zgorzelecka 2 
 

 
O F E R T A 

 
Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie p.n.: 

„ Wymiana drzwi w budynku Gimnazjum w Ruszowie” 
Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za 

Cena brutto ................................................................................................................................. 

Słownie....................................................................................................................................... 

Zobowiązuję się wykonać zlecenie do dnia 20.08.2011r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Podpis upoważnionego przedstawiciela firmy 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UMOWA     NR  … / 2011 
 
zawarta w dniu ……………… pomiędzy Gimnazjum im Orląt Lwowskich w Ruszowie , 59-950Ruszów  

 z siedziba przy ul. Zgorzeleckiej 2, posiadającą nr identyfikacji podatkowej NIP 615-18-00-428 

zwanym w treści umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez: 

dyrektora – mgr Irenę Droś ,a firmą ……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………..…………………………………...………………

………………………………………………………………………………………………………………………. 

§ 1 

Na podstawie art.4  pkt.8  Ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2006r. Nr 164 

poz.1163 z późn. zm.)   Zamawiający zleca , a Wykonawca zobowiązuje się wykonać  roboty  opisane w § 2 

umowy. 

 

§ 2 

Przedmiotem umowy jest wykonanie robót  :   

- wymiana drzwi wewnętrznych na I i II  piętrze(7 szt) na drewniane wraz z ościeżnicami 
z drewna sosnowego,( I piętro- szatnia, gabinet nr 9, 10, 11, pokój nauczycielski, 
pomieszczenie gospodarcze,  II piętro: radiowęzeł ) 

-  wymiana drzwi wejściowych do budynku Gimnazjum w Ruszowie wraz z ościeżnicą  
z drewna dębowego ( 1 szt),  

-  drzwi powinny być kompletne z klamkami i zamkami. 
- zakres robót obejmuje również demontaż starych drzwi i futryn. 

 
  

§  3 

Strony ustalają wynagrodzenie w wysokości  ……………………………………… zł brutto  

( słownie: ………………………………………………………………………………………………………..) .  

Kwota zawiera w sobie podatek VAT.  

 

§ 4 

 

Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć teren robot, oraz przejąć odpowiedzialność za powierzone klucze 

wraz z pilotem od budynku Gimnazjum. W razie zagubienia kluczy  i pilota pokryć koszt wymiany dialera. 

 

§ 5 

 

Udziela się gwarancji na wykonanie usługi  na okres 24 miesięcy od daty odbioru robót. 

§ 6 

 

W razie nienależytego wykonania zleconych obowiązków , Zamawiający ma prawo potrącenia 20% 

wynagrodzenia określonego w § 3 Umowy. 

 



 

§ 7 

Właściwym do rozstrzygania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd właściwy  

dla Zamawiającego. 

 

§ 8 

1.Strony ustalają , że rozliczenie za przedmiot umowy określony w § 2 nastąpi na podstawie faktury. Dopuszcza 

się możliwość wystawienia faktury częściowej. Faktura ostateczna  zostanie zapłacona po zakończeniu 

świadczenia umownego zakresu robót i protokolarnym odbiorze końcowym robót.  

2.Należność za wykonane  roboty Zamawiający wpłaci na konto  Wykonawcy 

nr..............................................................................................................................................  

3.Kwota uzgodniona będzie płatna w terminie 21 dni licząc od daty doręczenia faktury wystawionej 

Zamawiającemu . 

§ 9 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

§ 10 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykonawca:                                                                                                         Zamawiający: 

 

 

 


