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Suszec, dnia 06.05.2020 r.

y Ośrodek Sportu
w Susmu

ul. Szkolna BOA, 43—267 Suszec
lol./lex (32) 4494144, 725530335
Regon 355952730 NIP 5361818553

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Gminny Ośrodek Sportu w Suszcu zaprasza do złożenia ofeny cenowej w postępowaniu o
udzielenie
zamówienia
publicznego,
którego
przedmiotem
jest
Wymiana okien w hali sportowej w Suszcu
l.Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje:

pomiar przed przystąpieniem do prac demontaż oraz utylizację starych okien drewnianych
dortawę nowych okien PCV w kolorze białym o współczynniku U<0, 5 W/mzK dla wkładu oraz
U<1, 0W/m K dla całego okna montaż nowych okien wraz z obecnymi parapelami, obróbkę
absadzenia
Wykaz okien zprzybliżonymi wymiarami w załączniku do niniejszego zaproszenia.
2.Wymaga.ny termin realizacji zamówienia: 30.07.2020 r.

hiformacje dotyczące gwarancji lub przeniesienia praw autorskich (o ile dotyczy):
Gwarancja na okres 5 lat, niezależnie od rękojmi licząc od daty podpisania protokołu
ostatecznego odbioru robót.
3.

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 w zapytaniu
ofertowym. W cenie tej należy uwzględnić także inne koszty o ile Oferent je przewiduje
(np. koszty dojazdu, opłaty, ubezpieczenia itp.)
3) Przy obliczaniu ceny należy uwzględnić, że cena będzie obowiązywać strony przez
cały okres realizacji zamówienia.

Termin składania ofert: 15.05.2020 r.
Miejsce składania ofert: Gminny Ośrodek Sportu w Suszcu, ul. Szkolna I30A, 43-26 7 Suszec
Dopuszcza się złożenie oferty drogą elektroniczna, na adres inj?)@hala-suszec. pl
7.

8. Kryteria oceny ofert: cena

- 100%

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ
Hala sportowa w Suszcu

Załącznik nr l

l. Wykusz dół
Zestaw okien — 22,015 mZ

Opis:
okna montowane po łuku.
Dwa skrajne okna wymiar orientacyjny: 890x1750
Dziewięć okien (› wymiarach 1200xl750
Okna skręcone z sobą, a połączenia zamaskowane obróbką w kolorze okien.
2. Wykusz góra
Zestaw okien — 33,337mZ

12580

Opis:
okna montowane po łuku.
Dwa skrajne okna wymiar orientacyjny: 890x2650
Dziewięć okien () wymiarach 1200x2650
Okna skręcone z sobą, a połączenia zamaskowane obróbką w kolorze okien.
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3. Okno dół — 2 szt.
2 x 0,9625 m2 = 1,925 In2
550

1750—'

4. Okno góra — 2 szt.
2 x 1,4575 mz = 2,915 m2
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