
Piotrków Tryb., dnia 01.06.2017r. 
(pieczęć Zamawiającego)

Zaproszenie do składania ofert
na dostawę oraz montaż okien i drzwi dla zadania inwestycyjnego 

p.n. "Budowa Centrum edukacyjno-rehabilitacyjnego "SZANSA" 
w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wolborskiej 86" 

I.   NAZWA, ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.
Stowarzyszenie  Przyjaciół  Dzieci  i  Młodzieży  Niepełnosprawnej  „Szansa”  w  Piotrkowie
Trybunalskim przy ul. Wysokiej 21

II.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 
Przedmiotem  zamówienia  jest  dostawa  i  montaż  stolarki  okiennej  w  nowobudowanym
budynku Centrum Edukacyjno - Rehabilitacyjnego "SZANSA"  w Piotrkowie Trybunalskim przy
ul. Wolborskiej 86 – zgodnie z zestawieniem stolarki załączonym do niniejszego zapytania
ofertowego.
Zamawiający wymaga złożenia oferty w 2 wariantach wykonania niniejszego zamówienia:
Wariant  1:  dostawa  i  montaż  stolarki  okiennej  w  nowobudowanym  budynku  Centrum
Edukacyjno - Rehabilitacyjnego "SZANSA"  w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wolborskiej 86
–  zgodnie  z  zestawieniem  stolarki  załączonym  do  niniejszego  zapytania  ofertowego  w
technologii „ciepłego montażu”;
Wariant  2:  dostawa  i  montaż  stolarki  okiennej  w  nowobudowanym  budynku  Centrum
Edukacyjno - Rehabilitacyjnego "SZANSA"  w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wolborskiej 86
–  zgodnie  z  zestawieniem  stolarki  załączonym  do  niniejszego  zapytania  ofertowego  w
technologii tradycyjnej. 
Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo ostatecznego  wyboru  danego  wariantu  -  technologii
montażu (montaż ciepły bądź tradycyjny)
Zakres zamówienia obejmuje:

 wyprodukowanie lub zakup u producenta stolarki  okien i drzwi z PCV o wymiarach i
w ilościach wyspecyfikowanych w zestawieniu stolarki

 dostarczenie  zamówionej  stolarki  loco  plac  budowy  CER  "SZANSA"  -  Piotrków
Trybunalski ul. Wolborska 86

 Zmagazynowanie  na  terenie  budowy  stolarki  w  sposób  uniemożliwiający  jej
uszkodzenie bądź zniszczenie do czasu rozpoczęcia robót montażowych.

 Zapewnienie  do czasu  zamontowania  i  protokolarnego odbioru  robót  dozoru  nad
dostarczonymi oknami i drzwiami, 

 Zamontowanie  w  gotowych  otworach  dostarczonej  stolarki  okiennej  i  drzwiowej.
Opcjonalnie montaż wykonać w technologii  "ciepłego montażu" przy zastosowaniu



systemowych  konsol  montażowych  oraz  taśm  uszczelniających  paroszczelnych  i
paroprzepuszczalnych lub np. stosując system ILLBRUCK MOWO. 

 Usunięcie z zamontowanej stolarki taśm ochronnych
 Zabezpieczenie skrzydeł zamontowanej stolarki folią typu stretch 
 Dostarczenie  Zamawiającemu  dokumentów  odbiorowych:  kart  gwarancyjnych,

deklaracji zgodności z odpowiednimi dokumentami odniesienia dopuszczającymi do użycia w
budownictwie

1. Wymagania Zamawiającego w stosunku do stolarki:
 Zamawiający  oczekuje,  iż  dostarczana  i  montowana  stolarka  wykonana  będzie  z

profili  PCV  na  bazie  systemu  Veka  Softline  82.  Jest  to  system  3-uszczelkowy,  3-
szybowy z ciepłą ramką.

 Współczynnik U dla całego okna ≤1,1 W/m2*K.
 Kolor - wewnątrz biały - z zewnątrz kolor antracyt RAL7016 piaskowany (gładkie).
 Okucia -  Winkhaus lub Maco 
 Klamka - Aluminium
 Szyba - Neutral
 Okna wyposażyć w listwy podparapetowe. 
 Drzwi należy wykonać z profili PCV drzwiowych oraz wyposażyć w samozamykacze z

funkcją STOP. 
 Drzwi  powinny  posiadać  niski  próg  umożliwiający  poruszanie  się  wózkami

inwalidzkimi
 Drzwi należy wyposażyć w klamkę dwustronną z aluminium (wzór do uzgodnienia z

Zamawiającym) oraz wkładkę bębenkową
III. OFERTA   POWINNA  ZAWIERAĆ:

1. Cenę brutto w rozbiciu na dostawę i montaż, z montażem tradycyjnym i ciepłym.  
2. Termin dostawy i montażu – 2 miesiące od daty podpisania umowy.

IV. ZASADY WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamawiający ustala następujące kryteria oceny ofert: 
Cena – waga 100%
W kryterium ceny, najtańsza oferta otrzyma 100,00 punktów a pozostałym ofertom zostaną
przyznane punkty (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) zgodnie ze wzorem:
                                                                         C N

Pc = ----------x 100,00 pkt.

                                                                          C B

gdzie:

Pc - punkty w kryterium ceny 

CN - cena najniższa 

CB - cena badanej oferty 

100,00 pkt. - waga kryterium (100,00%) 

Oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą.

http://m2K.Kolor/
http://m2K.Kolor/


Oferta  powinna  zawierać  cenę  w  wybranym  wariancie  na  dostawę  oraz  montaż  w
technologii  tradycyjnej lub technologii  ciepłego montażu.  Cena dostawy okien i drzwi
winna obejmować wszystkie koszty wymienione w pkt. II.1

Termin związania ofertą wynosi: 30 dni.

V.  SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY ORAZ MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej:
a)Osobiście w  siedzibie  Stowarzyszenia Przyjaciół  Dzieci i  Młodzieży Niepełnosprawnej

'Szansa": 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Wysoka 21 tel.: 
b)lub przesłać na adres: j.w.

w  nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 czerwca 2017 r. do godz. 10.00
Oferty  otrzymane  po  terminie  składania  ofert  zostaną  zwrócone  Wykonawcom  bez
otwierania. 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 czerwca 2017 r. godz. 10.15

2. Do oferty muszą być dołączone następujące dokumenty:
a) wypełniony i podpisany formularz oferty, 
b) wpis do CEiDG lub KRS;

VI.  ZAŁĄCZNIKI:
1. Zestawienie stolarki
2. Formularz ofertowy
3. Projekt umowy.


