
Jastrowie, 2019.06.17.

Zapytanie ofertowe

I. ZAMAWIAJĄCY

    Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Jastrowiu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
    ul. Poznańska 9, 64-915 Jastrowie
    NIP: 7671705205, REGON: 366560043
    telefon: 67/ 2662751, adres strony internetowej : www.zgmjastrowie.pl

II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA

1.  Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego, 
     poza przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r . Prawo zamówień publicznych 
     – wartość zamówienia do 30.000 euro.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I SPOSOBU WYKONANIA

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wymianie stolarki okiennej 
    drewnianej na fabrycznie nową stolarkę okienną PCV w ilości 18 szt. wraz z montażem  
    parapetów i obróbką, w lokalach mieszkalnych komunalnych administrowanych przez 
    ZGM w Jastrowiu Sp. z o.o.  na terenie miasta Jastrowie, według wykazu zawartego w  
    załączniku nr 1  do niniejszego zapytania – oznaczenie według CPV: 45000000-7 – roboty  
    budowlane.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

– okna z tworzywa PCV, w gatunku pierwszym, posiadające atesty ITB dopuszczające do 
stosowania w budownictwie, certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską 
Normą lub aprobatą techniczną,

– profil pięciokomorowy w kolorze białym klasy A (wg PN-EN 12608/2004) – 
naturalnym, szerokośc profilu powyżej 60 mm,

– izolacyjność cieplna kombinacji profili w oknie (ościeżnica + skrzydło + listwa 
przyszybowa wraz ze wzmocnieniem) mniejsza niż U= 1,5 W (m2*K),

– rama ze wzmocnieniem stalowym,
– okucia kompletne, systemowe, obwiedniowe z mikrowentylacją i blokadą błędnego 

położenia klamki, klamki ze stopu aluminium w kolorze białym, zawiasy z mozliwością 
regulacji, osłonki zawiasów i odwodnień w kolorze białym,

– izolacja akustyczna – średnie tłumienie w przedziale Rw= 30-34 dB,
– szyby zespolone jednokomorowe ze szkła niskoemisyjnego konstrukcji 4/16/4 z 

argonem o współczynniku przenikania ciepła Uw <= 1,1 W/ m2 K, uszczelki 
przyszybowe i dociskowe w kolorze czarnym,

– podział i sposób otwierania wg wykazu w załączniku nr 1,
– wymagany okres gwarancji i rękojmi nie krótszy niż 3 lata.
– montaż stolarki okiennej należy wykonać w istniejących otworach po uprzednim 

demontażu starej stolarki z umocowaniem kotwami i uszczelnieniem pianą montażową,
– obróbka ościeży od wewnątrz i od zewnątrz,
– montaż parapetów wewnętrznych PCV lub z płyty wiórowej powlekanej oraz parapetów

zewnętrznych z blachy powlekanej,
– w razie potrzeby podmurowanie okien od spodu pod parapety wewnętrzne 

i wykonanie spadków pod parapety zewnętrzne,
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– dostawa stolarki okiennej i innych niezbędnych materiałów,
– wywóz i utylizacja gruzu i innych odpadów (w tym stolarki rozbiórkowej).

3. W celu prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca dokona przed   
    przystąpieniem do jego realizacji pomiaru z natury stolarki okiennej. 
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia
    podwykonawcom.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

    Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 20 września 2019 r.

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu ofertowym (załącznik nr 2), do którego  
    dołączyć należy wykaz okien (załącznik nr 1).
2. Oferta powinna być:
    - opatrzona pieczątką firmową,
    - posiadać datę sporządzenia,
    - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
    - podpisana czytelnie przez wykonawcę.
3. Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu, zapieczętowaną w sposób
    gwarantujący zachowanie poufności jej treści.
4. Opakowanie winno być oznaczone napisem: „Oferta – Wymiana stolarki okiennej”  
5. Wymagany minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
    
VI.  OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CEN

     Wykonawca określi cenę ofertową za wykonanie całości zamówienia wraz z podaniem    
     wyceny robót brutto (formularz oferty – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego).
1. Cena ofertowa ma charakter wynagrodzenia ryczałtowego.
2. W całkowitej cenie ofertowej, obejmującej całość zamówienia, mają być zawarte wszelkie  
    koszty i składniki związane z zamówieniem, które można było przewidzieć w czasie    
   opracowywanie oferty a także nie ujęte w przedmiarze, w tym koszty wywozu, składowania i  
   utylizacji gruzu, zajęcia pasa drogowego.
3. Ewentualne upusty proponowane przez wykonawcę mają być wliczone w cenę ofertową.
4. Cenę oferty należy podać w walucie polskiej PLN.

VII. OFERTA MUSI ZAWIERAĆ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji  
    działalności gospodarczej (nie starsze niż 6 miesięcy) .
2. Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych  
    przewidzianych w art. 13 lub art 14 RODO1 (załącznik nr 4).
3. Formularz oferty według załączonego wzoru (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego).
4. Kserokopię ważnej polisy a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że
    wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
    działalności.
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VIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera lub też dostarczona  
    osobiście na adres: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Jastrowiu spółka z ograniczona  
    odpowiedzialnością ul. Poznańska 9, 64-915 Jastrowie pok. 3 do dnia 04.07.2019 r. 
    do godziny 12.00. 
2. Otwarcie ofert zostanie dokonane w dniu 04.07.2019 r. o godz. 12.30, a wyniki i wybór   
    najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem
    www.zgmjastrowie.pl
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień   
    dotyczących treści złożonych ofert.
6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.zgmjastrowie.pl

IX. OCENA OFERT

1. Kryterium wyboru oferty stanowi łączna cena brutto – 100%.
    Cena oferty traktowana będzie jako wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie całości prac  
    określonych w opisie przedmiotu zamówienia.
2. Wykonawca może zaproponować jedną cenę i nie może jej zmienić.
3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę.

X. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

    O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem     
    strony internetowej znajdującej się pod adresem www.zgmjastrowie.pl 
    Po wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie sporządzona umowa (wzór – załącznik nr 3)           
    oraz przekazany Wykonawcy szczegółowy wykaz lokali w miejscu i terminie wskazanym przez 
    Zamawiającego.

XI. DODATKOWE INFORMACJE

    Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami -  Andrzej Fortuna – specjalista ds  
    inwestycji i remontów pod numerem telefonu 67 266 27 51   

XII. ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1 – wykaz stolarki okiennej
Załącznik nr 2 - formularz ofertowy
Załącznik nr 3 – wzór umowy
Załącznik nr 4 - oświadczenie
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http://www.zgm.jastrowie.info/
http://www.zgmjastrowie.pl/
http://www.zgmjastrowie.pl/

