
Białystok 06.12.2022   

        Zapytanie o cenę 

Zadanie nr 1 . 
1. Drzwi wejściowe zewnętrzne szt. 4 , ul. Kraszewskiego 34 

 

- Drzwi dwuskrzydłowe, zewnętrzne wiatrołapu, aluminiowe trzykomorowe z przegrodą 

termiczną wraz  z futryną, wyposażone w klamko-pochwyt, podwójne uszczelki z EPDM 

wciskane w profil, wzmocnione trzy zawiasy łożyskowe z regulacją 3D, niski próg . 

- Wymiary 1310x2350 mm, kierunek otwierania lewe na zewnątrz, skrzydło czynne 900mm 

w świetle przejścia . Drzwi bez poprzeczki. Zabezpieczenie przed otwarciem z zewnątrz ry-

gla elektrozaczepu . 

 

o Samozamykacz hydrauliczny górny od drzwi ok 80 kg z podwójną regulacją Geze 

Ts 4000 , z blokadą ramienia . 

o Wypełnienie drzwi: (obu skrzydeł) z szyby O2, bezpiecznej, testowej, zespolonej 

VSG 2x33.1/16 Ar/, U(max) = 1,8[W/(m2 · K)] 

                         -dla całych drzwi   

o Kolorystyka Ral 8019 standardowy   

o Elektrozaczep  

Demontaż istniejących drzwi ,montaż nowych z obróbką tynkarską . 

Zadanie nr 2  
1. Drzwi wejściowe wewnętrzne z wiatrołapu do klatki szt. 4  ul. Świętojańska 19 

 

- Drzwi dwuskrzydłowe, wewnętrzne  wiatrołapu, aluminiowe trzykomorowe z przegrodą 

termiczną wraz  z futryną, wyposażone w klamko-pochwyt, podwójne uszczelki z EPDM 

wciskane w profil, wzmocnione trzy zawiasy łożyskowe z regulacją 3D, niski próg . 

- Wymiary 1500x2000 mm, kierunek otwierania lewe na zewnątrz, skrzydło czynne 900mm 

w świetle przejścia . Drzwi bez poprzeczki 

 

o Samozamykacz hydrauliczny górny od drzwi ok 80 kg z podwójną regulacją Geze 

Ts 4000 , z blokadą ramienia . 

o Wypełnienie drzwi: (obu skrzydeł) z szyby O2, bezpiecznej, testowej,zespolonej 

VSG 2x33.1/16 Ar/, U(max) = 1,8[W/(m2 · K)] 

                         -dla całych drzwi   

o Kolorystyka Ral 8019 standardowy   

o Elektrozaczep  

Demontaż istniejących drzwi ,montaż nowych z obróbką tynkarską . 

 

 

 

 

 

 



 

UWAGA:  

 Przed złożeniem oferty zaleca się dokonanie wizji lokalnej elementów budynku przewidzianych do 

remontu  

 Wymagana jest wysoka jakość wykonywanych prac 

 Roboty będą wykonywane  w warunkach użytkowania budynku. 

 Dokumentacja archiwalna znajduje się do wglądu w siedzibie Zamawiającego Białystok ul. Wasil-

kowska 1 

 W przypadku rezygnacji z części zakresu robót (z przyczyn niezależnych od Spółdzielni) roboty zo-

staną zminusowane kosztorysem różnicowym według średnich cen publikowanych przez wydawnic-

two   sekocenbud oraz KNR 

 Wykonawca zobowiązany jest przedstawić kwalifikacje pracowników 

 

Termin składania ofert do 20 grudnia 2022 roku. 

Bliższe informacje pod nr tel. 602-370-240 

Formularz cenowy: 

 

Wymagany okres gwarancji   5 lat 

 

       CENA NETTO ………………….. 

       VAT (……%)   ………………….. 

       CENA BRUTTO ………………... 

 

Numer telefonu Oferenta:………………………………….. 

 

        

 
 

 

 

 

 

 

 
 

https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBD_plPL887PL887&sxsrf=ALeKk02mPyvxBIRBFM9QDaj9JklEvUxSeg:1584696893559&q=sekocenbud&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwi72ar736joAhXPtYsKHd7BBboQkeECKAB6BAgQECo

