Białystok 29.11.2017 r.
Zapytanie ofertowe
Spółdzielnia Budowlano -Mieszkaniowa „Wielkoblokowa”, ul. Wasilkowska 1,
15-117 Białystok, zaprasza do składania ofert na wykonanie drzwi zewnętrznych konstrukcji
aluminiowej w budynku Spółdzielni przy ulicy Kręta 6 w Białymstoku.
Zakres rzeczowy robót objętych zamówieniem:


Konstrukcja ramy z profilu aluminiowego ciepłego w systemach Morad Sp. z o.o.,
bądź równoważnych:

• Wymiar całości konstrukcji:
o szerokość: ~ 2550mm,
o wysokość: ~ 1170mm.

• Drzwi dwuskrzydłowe zewnętrzne wraz z doświetlem, ciepłe wyposażone
w samozamykacz, stopkę i blokadę + zamek z wkładką patentową (opcjonalnie z
zamkiem SSF z zapadką baryłkową)

• Górne i dolne wypełnienie ze szkła bezpiecznego wzmocnionego, kolor profili –
szary.

• Tynkarska i malarska obróbka uszkodzeń ościeży.
• Wymiar nowych drzwi w dostosowaniu do istniejących otworów oraz z zachowaniem
istniejącego podziału po dokonaniu samodzielnego obmiaru.

Proszę o podanie ceny ryczałtowej, w wartości brutto (Vat 23%), wraz z terminem
wykonania.
Wymagana gwarancja: 5 lat
Termin wykonania usługi:
prace należy wykonać w okresie maksymalnie do 31.01.2018 r.
Termin składania ofert: do dnia 8.12.2017 r.
Bliższe informacje pod nr tel. 602 370 240

Poniższy formularz jest wzorem, z którego należy skorzystać przy składaniu ofert.

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 23%

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

