Zał. Nr. 1
Termin składania ofert- 03.07.2020

Zakres prac do wykonania :


Wykonanie pomiarów.



Demontaż istniejącej stolarki z utylizacją materiałów rozbiórkowych oraz montaż
nowej.



Drzwi do wymiany:
Adres : Pogodna 25 Białystok.


8 szt. ok. 1490 x 2000 – drzwi dwuskrzydłowe wewnętrzne na klatkę schodową
(szerokość przejścia światła w skrzydle czynnym 900 mm)



Drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe*:
o Drzwi dwuskrzydłowe, wewnętrzne wiatrołapu, aluminiowe trzykomorowe z
przegrodą termiczną wraz z futryną, kolor srebrny , wyposażone w pochwyty
pionowe, obustronne dł 50cm ze stali nierdzewnej (tylko drzwi czynne),
podwójne uszczelki z EPDM wciskane w profil, wzmocnione trzy zawiasy 3D
łożyskowe, próg stalowy z nakładką ze stali nierdzewnej.
o Samozamykacz hydrauliczny z podwójną regulacją .
o Stopka podporowa drzwi – duża.
o

Wypełnienie drzwi: z podziałem dół i góra (obu skrzydeł) z szyby O2,
bezpiecznej, testowej,zespolonej VSG 2x33.1/16 Ar/, U(max) = 1,5[W/(m2 · K)]
-dla całych drzwi

o Tynkarska i malarska obróbka uszkodzeń ościeży.
– W trakcie robót i po ich zakończeniu wykonawca jest zobowiązany do
sprzątania i zostawienia po sobie czystości w wiatrołapie.
– Drzwi powinny spełniać aktualne na dzień zamówienia parametry
warunków technicznych jakimi powinny odpowiadać budynki.
Zastosowane wskaźniki cenotwórcze:
R: …………………
KP: …………………
KZ: …………………
Z : ………………....
CENA NETTO:

………………………………..

VAT ( …….. % ): ………………………………...
CENA BRUTTO: ………………………………..
Podpis oferenta:

………………………………….

FORMULARZ OFERTOWY W TRYBIE ZAPYTANIA O CENĘ

Dane dotyczące oferenta
Nazwa....................................................................................................................
Siedziba.................................................................................................................
nr telefonu / e - maila ...........................................................................................
NIP......................................................................................................................
Dane dotyczące zamawiającego
Spółdzielnia „ WIELKOBLOKOWA” Białystok, ul Wasilkowska 1
NIP: 542 020 09 84
Zobowiązania oferenta
Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z otrzymanym zapytaniem z dnia
……………………….. : za cenę ryczałtową
brutto.........................................................................................zł
( słownie: ............................................................................................................... )
W tym podatek VAT 8%
Oświadczam, że:
- posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
- posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuję osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia
- przy wykonywanych pracach zatrudniony zostanie kierownik legitymujący się uprawnieniami
budowlanymi. *
- znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
- nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na mocy § 7 regulaminu
wyboru wykonawców robót SBM WIELKOBLOKOWA
- zobowiązuję się wykonać zamówienie w terminie wskazanym w zapytaniu o cenę
- oświadczam że nie zmienię oferowanej i wynegocjowanej ceny przez okres 12 miesięcy
Inne:
Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej
nazwisko, imię ....................................................................................................
stanowisko ...........................................................................................................
telefon...................................................
zakres pełnomocnictwa*:
- do reprezentowania w postępowaniu
- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni,
Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:
- dokumenty potwierdzające przygotowanie do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie,

…………………………………………………………………………………………………
Zastrzeżenie oferenta
Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Inne informacje oferenta:
…………………………………………………………………………………………………
( imię i nazwisko )
podpis uprawnionego przedstawiciela oferenta
* niepotrzebne skreślić pod rygorem odrzucenia

