Zapytanie ofertowe POM_001
DOSTAWA I MONTAŻ STOLARKI
ZEWNĘTRZNEJ W BUDYNKU HANDLOWOUSŁUGOWYM
Zwracam się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot
zamówienia:
Zamawiający:
ICC RE sp. Z o.o., ul. Zachodnia 12, 64-100 Leszno, NIP: 6972294222
Przedmiot zamówienia:
Wykonanie, dostawa i montaż stolarki zewnętrznej drzwiowej i okiennej w budynku
handlowo-usługowym przy ul. Narutowicza 38 w Lesznie - Willa.
Do Wykonawcy należeć będą następujące działania:
•

Wykonanie stolarki zewnętrznej zgodnie z ilością, opisem, wymiarami i parametrami,
jak zaprezentowano w załączniku nr 1*, w budynku Willi na kondygnacjach: piwnica,
parter, II piętro, klatka schodowa.
* Zamawiający zwraca uwagę, że użyte w Załączniku nr 1 nazwy własne mają jedynie
charakter informacyjny, nakierowujący, natomiast istotne jest, aby zaproponowane
przez oferenta rozwiązania były rozwiązaniami równoważnymi technicznie do
zdefiniowanych w załączniku

•
•
•

Transport i wniesienie dostarczonego towaru
Montaż w technologii standardowej spełniającej obowiązujące wymagania techniczne
Zagospodarowanie i utylizacja odpadów po montażu

Dodatkowe warunki:
• Wykonawca winien udzielić 5 letniej gwarancji na zamontowaną stolarkę
• Stolarka musi spełniać normy i warunki techniczne w zakresie izolacji cieplnej
zgodnie z obowiązującymi przepisami
• Od strony zachodniej budynku okna na II piętrze powinny spełniać normy akustyczne
min. 39 dB (-2,-7)
• Wszystkie okna i drzwi powinny mieć zamontowane zewnętrzne listwy ozdobne w
kolorze stolarki imitujące wygląd oryginalnej stolarki drewnianej z załącznika nr 2.
• W każdym pomieszczeniu co najmniej jedno okno lub drzwi powinny być wyposażone
w nawiewnik ciśnieniowy w kolorze stolarki o przepuszczalności min 20 m3/h.
• Kolor zewnętrzny stolarki: antracytowy; kolor wewnętrzny stolarki: biały
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Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie w uzgodnieniu z
Zamawiającym.
Zamawiający zapewnia dostęp do budynku oraz niezbędne do montażu media (prąd,
woda).
Zamawiający nie pokrywa kosztów noclegu, transportu, ani wyżywienia Wykonawcy.
Warunki udziału w postępowaniu: Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie
w wymaganym terminie oferty na wypełnionym formularzu ofertowym, stanowiącym
załącznik nr 3.
Oferty niekompletne (brak załącznika nr 3) lub złożone na innych formularzach będą
odrzucone na etapie oceny formalnej.
Kryteria oceny ofert:
Cena netto oferty – 80 %
Termin realizacji – 20 %
W celu weryfikacji złożonych ofert Zamawiający może zorganizować spotkanie z Oferentami,
podczas którego zostaną zaprezentowane przygotowane przez Oferentów materiały. Każdy
Oferent zostanie indywidualnie poinformowany o propozycji spotkania.
Termin składania ofert:

do dnia 10.04.2020 r. do godz. 12:00

Ofertę wraz z załącznikami prosimy przesłać:
•

za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy osoby prowadzącej
postępowanie, tj. Darwin Laskowski: darwin@icc-re.com
lub

•

pocztą na adres: ICC RE sp. z o.o., ul. Narutowicza 38, 64-100 Leszno (z dopiskiem
oferta do zapytania POM/001).

Warunki zmiany umowy i inne postanowienia istotne dla realizacji przedmiotu
zamówienia:
Płatność za wykonanie umowy nastąpi w następujący sposób:
•
•

70 % wynagrodzenia – w terminie 7 dni od podpisania umowy na podstawie faktury
zaliczki
30 % wynagrodzenia – po zrealizowaniu zamówienia w całości lub jego części
(proporcjonalnie) na podstawie protokołu odbioru wykonanych prac oraz prawidłowo
wystawionej faktury VAT.

W przypadku, gdy cena wybranej najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą
Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu niniejszego
zamówienia, może on wówczas odstąpić od zamówienia.
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POM_001 - ZAŁĄCZNIK NR 3
Formularz ofertowy
Cenna netto za cały zakres
Ceny składowe netto
stolarka
nawiewniki z montażem
listwy ozdobne z montażem
montaż stolarki

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

Terminy:

Ilość tygodni od momentu podpisania umowy
do momentu zamontowania stolarki

Dane oferenta:
Firma:
Adres:
NIP:
tel:
mail:
osoba kontaktowa:

…....................

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