
                                               Lwówek Śląski, 03.10.2014 r. 
 

 
      

 
Zaproszenie do złożenia kosztorysu cenowego  

na zakup i wymianę stolarki okiennej i parapetów wewnętrznych  
 
 
 

 
1, Zamawiający: 
Publiczne Przedszkole Nr 2 
w Lwówku Śląskim 
ul. Partyzantów 10 
59-600 Lwówek Śląski 
NIP: 616-14-30-312 
 
2. Przedmiot zamówienia:  
Zakup i wymiana stolarki okiennej i parapetów wewnętrznych w budynku Publicznego 
Przedszkola Nr 2 w Lwówku Śląskim, przy ul. Partyzantów 10 wraz z demontażem starej 
stolarki okiennej i parapetów wewnętrznych. 

3. Opis przedmiotu zamówienia  
1) wymiana stolarki okiennej na okna PCV z funkcją wentylacji o orientacyjnych wymiarach 

wnęki 245 cm x 170 cm - szt. 8; 
2) wymiana parapetów wewnętrznych na parapety z konglomeratu o orientacyjnych wymiarach  

245 x 24 cm – szt. 8; 
3) obróbka wykończeniowa ścian zewnętrznych i wewnętrznych wynikająca z wymiany stolarki 

okiennej i parapetów wewnętrznych. 

4. Termin wykonania zamówienia 
Usługę montażu przedmiotu zamówienia należy wykonać do dnia 30 listopada 2014r. 
 
5. Miejsce i termin złożenia oferty: 
Publiczne Przedszkole Nr 2 w Lwówku Śląskim, przy ul. Partyzantów 10, 59-600 Lwówek 
Śląski (administracja przedszkola) do dnia 10.10.2014r. do godz. 12:00. 
 
6. Cena i warunki płatności za usługę objętą zakresem ofert: 
1) w formularzu oferty należy podać cenę netto, podatek VAT (stawka, kwota) oraz cenę brutto 

za realizację całego przedmiotu zamówienia; 
2) oferta musi zawierać ostateczną cenę obejmującą wszystkie koszty realizacji zadania 

określonego w opisie przedmiotu zamówienia. Cena oferty musi być podana w złotych 
polskich,  
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku; 

3) płatność nastąpi po wykonanej usłudze, na podstawie wystawionej faktury; 
4) faktura na przelew z terminem płatności do 14 dni od dnia wpływu faktury do 

Zamawiającego. 
 
7. Warunki udziału w postępowaniu 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 
1) sporządzą pomiary i przedstawią kosztorys do dnia 09.10.2014r.; 
2) podejmą się wykonania przedmiotu zamówienia; 
3) udzielą gwarancji na przedmiot zamówienia; 
4) posiadają uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia. 
 
 
 



8. Opis przygotowania oferty: 
1) oferta powinna być sporządzona w języku polskim, pod rygorem nieważności w formie 

pisemnej. Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i 
parafowane przez osoby uprawnione; 

2) oferta musi zawierać następujące dokumenty: 
 wypełniony formularz ofertowy (wg Załącznika Nr 1); 
 kosztorys ofertowy; 

3) oferta powinna być złożona za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub osobiście. 
 
9. Sposób oceny i dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty:  
Podstawowym kryterium jest najniższa cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia 
przy zachowaniu najwyższej jakości usługi. 
 
10. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: 
Sprawę prowadzi starszy referent Anna Gluza i udziela wszelkich informacji pod numerem 
telefonu 75 782-47-21 oraz adresem e-mail: a.gluza.ppnr2@onet.pl  
 
11. Pozostałe postanowienia i informacje 
1) Zamawiający może wezwać Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli 

wymaganych przez Zamawiającego dokumentów dla potwierdzenia spełnienia warunków 
udziału w postępowaniu lub do uzupełnienia tych dokumentów; 

2) wybór najkorzystniejszej oferty jest ostateczny; 
3) niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje o wyłonieniu 

Wykonawcy; 
4) projekt Umowy przygotowuje Zamawiający i przedstawia Wykonawcy do akceptacji; 
5) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecenia wykonania usługi w węższym zakresie. 
6) Zamawiający umożliwia dokonania szczegółowych pomiarów w godzinach 8:00-14:00 od 

poniedziałku do piątku. 
 
 
 
 
 
Załączniki: 
1. Formularz ofertowy (załącznik nr 1). 
  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 1 
………………………….. 

      nazwa Wykonawcy 
 
………………………………..  

Adres 
 

………………………….. 
              NIP, REGON 
 
…………………………..   Publiczne Przedszkole Nr 2 

  nr konta bankowego  w Lwówku Śląskim 
        ul. Partyzantów 10 
…………………………..     59-600 Lwówek Śląskim 
     tel. fax, e-mail 

OFERTA WYKONAWCY 
 
Odpowiadając na zaproszenie do złożenia kosztorysu cenowego na: zakup i wymianę stolarki okiennej i 

parapetów wewnętrznych w zakresie określonym w zapytaniu: 

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia z wynagrodzeniem: 

…………. zł brutto (słownie zł…………… ……………….……….…….) 

tj. ………. zł  netto (słownie zł…………………………….………….…...) + …….% VAT 

w tym, 

2. stolarka okienna: 

.................. zł brutto (słownie zł…………… ……………….……….…….) 

tj. ………. zł  netto (słownie zł…………………………….………….…....) + …….% VAT 

3. parapety wewnętrzne: 

.................. zł brutto (słownie zł…………… ……………….……….…….) 

tj. ………. zł  netto (słownie zł…………………………….………….…....) + …….% VAT 

4. pozostałe (montaż, roboty wykończeniowe): 

.................. zł brutto (słownie zł…………… ……………….……….…….) 

tj. ………. zł  netto (słownie zł…………………………….………….…....) + …….% VAT 

5. Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami zamówienia i nie wnoszę do nich zastrzeżeń. 
6. Oświadczam, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania usługi. 
7. Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą na czas wskazany w zapytaniu 

ofertowym. 
8. Oświadczam, że dysponuję niezbędnymi kwalifikacjami (w załączniku kserokopie)  

i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym do wykonania przedmiotu 
zamówienia. 

9. Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym i nie 
wnoszę żadnych zastrzeżeń oraz uzyskałem niezbędne informacje do przygotowania oferty. 

10. Oświadczam, że przyjmuję 14 dniowy termin płatności faktury, licząc od daty jej otrzymania 
przez Zamawiającego.  

11. Integralną część niniejszej oferty stanowią załączniki: 
 
 
 
 
 

………………….       …………………………. 
(pieczęć Zamawiającego)             (pieczątka i podpis Wykonawcy) 
 
 


