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Suszec, dnia 07.1 1,2019 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Gminny Ośrodek Sponu w Suszcu zaprasza do złożenia oferty
cenowej w postępowaniu o
udzielenie
zamówienia
publicznego,
ktorego
przedmiotem
jest
Dostawa okien dla hali sportowej w Suszcu
l.Szczegołowy zakres zamówienia obejmuje:
pomiar przed przystąpieniem do prac, dostawę i rozładunek
pod wskazanym przez
zamawiającego adresem nowych okien PC Vw kolorze białym o współczynniku U50,5W/m2K
dla wkładu oraz U51,0W/m K dla profilu oraz przewidzianych
łączników ram, łączników
statycznych oraz wzmocnień.
Wykaz okien zprzybliżonymi uci/miarami w załączniku do
niniejszego zaproszenia,
2.Wymagany termin realizacji zamówienia: 23.12.2019 r.
3.

Informacje dotyczące gwarancji lub przeniesienia praw autorskich
(o ile dotyczy):
Gwarancja na okres 5 lat, niezależnie od rękojmi licząc od daty
dostawy wszystkich okien.

4.1nformacje o szczególnych wymaganiach związanych z realizacją
przedmiotu realizacji
zamówienia np. utrudnienia bądź szczególna ostrożność
przy realizacji zamówienia (o ile
dotyczy).
Nie dotyczy.
Istotne dla zamawiającego postanowienia, które
zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy ( o ile dotyczy):
brak
5.

6. Opis sposobu przygotowania oferty:

1) Cenę oferty należy podać w złotych polskich
z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku.
2) Łączna cena oferty musi obejmować cały zakres
zamówienia, określony
ofertowym. W cenie tej należy uwzględnić także inne koszty ile Oferent w zapytaniu
o
je przewiduje
(np. koszty dojazdu, oplaty, ubezpieczenia itp.)
3) Przy obliczaniu ceny należy uwzględnić, Że
cena będzie obowiązywać strony przez
cały okres realizacji zamówienia.

Termin składania ofert: 13.11.2019 r.
Miejsce skladania ofen: Gminny Ośrodek Sportu w Suszcu ul. Szkolna
]30A, 43-26 7 Suszec
Dopuszcza się złożenie oferty drogą elektroniczną na adres
info@hala—suszec.pl
7.

8. Kryteria oceny ofert: cena

—

100%

9. Informacje dodatkowe:

[) Osoba/y uprawniona/e do kontaktów: Marek Kret, tel.
324491114, e-mail info@luxlususzecpl, KrzysztofSkotniczny, tel. 324491114, e-mail info@hala-suszecpl
2) Postępowanie może zostać zamknięte bez dokonania Wyboru,
w szczególności w
przypadku, gdy oferta najkorzystniejsza, przekracza kwotę
można przeznaczyć na
jaką
sńnansowanie zamówienia, postępowanie może zostać
zamknięte bez wybrania
którejkolwiek oferty.
3) Każdy podmiot może złożyć tylko jedna ofertę.
4) Nie dopuszcza się składanie ofert wariantowych.
5) Nie dopuszcza się składania ofert częściowych,
10.

Do oferty cenowej należy załączyć:
1) aktualny wypis z ewidencji działalności
gospodarczej lub odpis z KRS,
2) kserokopia decyzji o nadaniu numeru NIP,
3) kserokopia zaświadczenia o nadaniu numeru REGON.

Data 07.11.2019 r. Sporządził: Krzysztof Skotniczny
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