
INSTRUKCJA DLA OFERENTÓW 

 
 

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty: 
 

1. Formularz oferty. 

2. Kosztorys ofertowy - z cenami jednostkowymi drzwi, całkowitą wartością  

drzwi stanowiących przedmiot zamówienia, montażu i obróbek murarskich.  

3. Dowód wpłacenia wadium.  

4. Dane dotyczące wiarygodności prawnej oferenta: 

- wypis z rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji potwierdzające, że 

profil działania oferenta odpowiada przedmiotowi zamówienia.  

5. Wykaz ważniejszych robót realizowanych w okresie ubiegłych 3 lat, na Załącz-

niku nr 1 wraz z referencjami od poprzednich zamawiających. 

6. Każdy oferent przedłoży tylko jedną ofertę. Oferent, który przedłoży więcej niż 

jedną ofertę zostanie wyłączony z postępowania. 

7. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, 

w przypadku wygrania przetargu – wszelkie roboty transportowe i przygoto-

wawcze (wśród nich obmiar przed przystąpieniem do wymiany stolarki ). 

8. Specyfikację istotnych warunków zamówienia zawierają wymienione niżej do-

kumenty: 

- instrukcja dla oferentów wraz z załącznikami; 

  - formularz Oferty; 

  - zakres zamawianych robót. 

Dokumenty oraz załączniki powinny zostać wypełnione przez oferenta bez doko-

nywania w nich zmian.  

  Ponadto: 

- Oferent powinien przedstawić aprobaty techniczne na swoje wyroby 

- Okres gwarancji na swoje wyroby 

- Termin wykonania zamówienia  

  -   Krótki opis który przekona Komisję Przetargową  do wyboru drzwi alumi-

niowych lub stalowych 

Przed dokonaniem zamówienia wykonawca zobowiązany jest do dokonania do-

kładnego pomiaru drzwi z uwzględnieniem rodzaju drzwi (prawe, lewe) itp.  



ZAŁĄCZNIK NR 2 

 

ZAKRES ZAMAWIANYCH ROBÓT 

Wymiana drzwi wejściowych do klatek schodowych w blokach: 

1. Al. Niepodległości 26 (3 szt.) 

2. Al. Niepodleglości 54A (3 szt.) 

Zakres robót do wykonania przy wymianie drzwi   

- demontaż istniejących drzwi stalowych 

- uzupełnienie tynków wewnętrznych kat. III 

- malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsyjną  

- dostarczenie drzwi wejściowych z samozamykaczem hydraulicznym i elek-

tromagnesem (pod domofon)  

- montaż drzwi w uprzednio przygotowanym otworze 

- obróbka glifów  

- wywiezienie resztek materiałów budowlanych    

Zakres robót do wykonania przy wymianie drzwi   

- demontaż istniejących drzwi stalowych 

- dostarczenie drzwi wejściowych aluminiowych lub stalowych z samozamyka-

czem hydraulicznym, stopką i elektromagnesem (pod domofon)  

- szyba –pakiet termiczny dzielony dwoma szprosami (Al. Niepodległości 26) 

- szyba bezpieczna (Al. Niepodległości 54A) 

- dolna część drzwi wypełnienie – panel 

- kolor drzwi – niebieski 

- montaż drzwi w uprzednio przygotowanym otworze 

- obróbka glifów i pomalowanie obrabianych powierzchni  

- wywiezienie resztek materiałów budowlanych  

 


