Rybnik, dnia 26 października 2022 r.

Zapytanie ofertowe nr 1/2022
(dotyczy: zakupu i wymiany stolarki drzwiowej )
I. ZAMAWIAJĄCY
Miasto Rybnik –Przedszkole nr 25 w Rybniku, ul. Obrońców Pokoju 10B, 44-270 Rybnik
Adres e –mail: p25@miastorybnik.pl
Telefon:327398261
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na wymianie drzwi
w Przedszkolu Publicznym nr 25 w Rybniku polegająca na demontażu istniejących
drzwi raz z futrynami oraz montażu nowych wraz z ich obróbką zgodnie ze sztuką
budowlaną:
- wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 – 5 sztuk
- wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o powierzchni do 2 m2 – 3 sztuki
- zakup i montaż drzwi PCV:
a) dwuskrzydłowych oszklonych na budowie o wymiarach 2.00x2.50 i 1.4x2.00
b) skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednodrzwiowe fabrycznie
wykończone 3 sztuki 1.40x2.00
c) skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie
wykończone 0.9x2.0 – 3 sztuki
- wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowowapiennej na ościeżach – otynkowanie drzwi (dotyczy wszystkich drzwi)
- wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach po tynkowaniu
- ościeżnice drewniane zwykłe MDF – 3 sztuk
- ościeżnice drewniane regulowane – MDF – 3 sztuki
- montaż klamek z szyldami – 6 sztuk
- wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu ( stare drzwi, ościeżnice) na
odległość 10 km
- opłata utylizacyjna
2. Wykonanie usługi z materiałów fabrycznie nowych, w pełni sprawnych,
nieobciążonych prawami osób trzecich.
3. Drzwi muszą posiadać atest dopuszczający do użytku w placówce oświatowej.
III. WYKONAWCA ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO:
1. Bezpłatnego dowozu materiałów przeznaczonych na remont wraz z rozładunkiem
i wniesieniem do wskazanego miejsca wykonania prac
2. Ponoszenia odpowiedzialności za braki i wady powstałe w czasie transportu. Wykonawca
zapewnia, że przedmiot zamówienia jest nowy, pełnowartościowy dopuszczony do użytku
zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wolny od wad fizycznych i prawnych
3. Uporządkowania miejsca pracy po zakończonym remoncie

4. Usunięcia i wywóz gruzu, starych drzwi i ościeżnic oraz innych odpadów związanych
z remontem.
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od 07.11.2022r do 20.12.2022r
V. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferta powinna być:
- opatrzona pieczątką firmową,
- posiadać datę sporządzenia,
- podpisana czytelnie przez wykonawcę,
- szczegółowy kosztorys zakresu robót
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, adres e-mail, numer NIP
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy:
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego oraz o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania.
Formularz ofertowy.
V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres:
p25@miastorybnik.pl, pocztą, kurierem lub też dostarczona osobiście na adres: Miasto
Rybnik –Przedszkole nr 25, ul. Obrońców Pokoju 10B, 44-270 Rybnik w godzinach
7.00- 14.00 do dnia 28.10 2022 r z dopiskiem:
Oferta na zakup i wymianę stolarki drzwiowej w Przedszkolu nr 25 w Rybniku
1. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
2. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
4. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: bip: www.miastorybnik.pl/p25/
VI. OCENA OFERT
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierować się kryterium najniższej
ceny oraz doborem wzoru i koloru drzwi już istniejących. Podana cena musi uwzględniać
wszelkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należnej i zgodnej z obowiązującymi
przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, w tym podatek VAT.
VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony na stronie bip:
www.miastorybnik.pl/p25/ a także informacja zostanie przesłana pocztą elektroniczną.
VIII. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela Renata Aleksandrowicz-Kopiczko pod numerem telefonu:
32 7398261 oraz adresem email: p25@miastorybnik.pl

IX. ZAŁĄCZNIKI
Wzór oświadczenia Wykonawcy (załączniki 1)
Wzór umowy (załączniki 2)
Wzór formularz ofertowy (załącznik nr 3)

