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Białystok, dnia 04 marca 2021 r. 

zapytanie cenowe   

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wielkoblokowa”, ul. Wasilkowska 1, 15-117 

Białystok, zaprasza do składania ofert na ; dostawę i montaż drzwi zewnętrznych do lokali 

usługowych : 

Zadanie I. zakład fryzjerski Wasilkowski 43 ( drzwi zlokalizowane w szczycie budynku.) 

Zadanie II. Lokal usługowy Kraszewskiego 28A (drzwi zlokalizowane w szczycie 

budynku od strony ulicy Kraszewskiego 30)  

1. Podstawowe wymagania techniczne ; drzwi PCV (wzmacniane stalowym profilem) 

dedykowane do użytkowania w lokalach usługowych , zamek ryglujący, zawiasy 3D – 

3 szt., niski próg aluminiowy, drzwi pełne , współczynnik U – 1.3 W/(m2xK), kolor 

biały. 

2. Przed złożeniem oferty należy dokonać indywidualnego obmiaru otworu drzwiowego. 

3. Demontaż i utylizacja istniejących drzwi. 

4. Montaż wraz z wykonaniem obróbek tynkarskich i malarskich po wykuciu starej 

futryny.  

UWAGA: 

Oferta może zawierać alternatywne rozwiązania projektowe.  

Zadanie należy zrealizować z zastosowaniem materiałów  dopuszczonych do stosowania w 

budownictwie, zgodnie z obowiązującymi normami oraz wymaganiami producenta użytych  

materiałów i urządzeń. 

Prace wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i p.poż. 

Wymagana gwarancja: 3 lata 

Termin wykonania usługi:  

Prace należy wykonać w okresie maksymalnie do dnia 31 maja 2021 roku 

Termin składania ofert:  do dnia  22 marca 2021. 

Bliższe informacje pod nr tel. 602 370 240 – Dział Techniczny  

Poniższy formularz jest wzorem, z którego należy skorzystać przy składaniu ofert. 
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odpowiedź na zapytanie cenowe 

FORMULARZ OFERTOWY  

Dane dotyczące oferenta 

Nazwa....................................................................................................................  

Siedziba.................................................................................................................  

nr telefonu  / e - maila ........................................................................................... 

NIP......................................................................................................................  

Dane dotyczące zamawiającego  

Spółdzielnia „ WIELKOBLOKOWA” Białystok, ul Wasilkowska 1 

NIP: 542 020 09 84   

Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z otrzymanym zapytaniem  za cenę  

ryczałtową brutto.........................................................................................zł  

słownie :  

w tym VAT 23% 

Oświadczam, że: 

- posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuję  

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,  

- znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 

-  dokonałem wizji zakresu prac niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania instalacji   

- posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają  obowiązek posiadania takich uprawnień,  

- nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na mocy § 7 

regulaminu wyboru wykonawców robót SBM WIELKOBLOKOWA, 

- zobowiązuję się wykonać zamówienie w terminie wskazanym w zapytaniu o cenę,  

Zastrzeżenie oferenta:  

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:  

………………………………………………………………………………………………… 

 

Inne informacje oferenta:  

                                                 

                                                                                                                                  

( data i   podpis uprawnionego przedstawiciela oferenta   ) 


