
INSTRUKCJA DLA OFERENTÓW 

 
 

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty: 
 

1. Formularz oferty. 

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

okien stanowiących przedmiot zamówienia, montażu i obróbek murarskich na 

poszczególnych budynkach. 

3. Opis proponowanych okien, ich konstrukcji, materiału, z którego mają być wy-

konane, zastosowanych okuć, szyb.  

4. Dowód wpłacenia wadium.  

5. Dane dotyczące wiarygodności prawnej oferenta: 

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

profil działania oferenta odpowiada przedmiotowi zamówienia.  

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

niku nr 1 wraz z referencjami od poprzednich zamawiających. 

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

jedną ofertę zostanie wyłączony z postępowania. 

8. 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 ). 

9. 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  

Przed dokonaniem zamówienia wykonawca zobowiązany jest do dokonania do-

kładnego pomiaru okien.  

 



ZAŁĄCZNIK NR 2 

ZAKRES ZAMAWIANYCH ROBÓT 

Wymiana okienek piwnicznych w blokach: 

1. Al. Niepodległości 53 (21szt.) wymiary w świetle ościeży: 

- 7 szt. 55cm x 47 cm 

- 14 szt. 85cm x 47 cm  

2. ul. Zawadzkiego 3A (22 szt.) wymiary w świetle ościeży: 

- 8 szt. 55cm x 47cm 

- 14 szt. 85cm x 47cm 

     3. ul. Kwiatkowskiego 11 (23 szt.) wymiary w świetle ościeży 85 cm x 49 cm 

 

Zakres robót do wykonania przy wymianie okienek:  

- demontaż istniejących okienek drewnianych 

- dostarczenie okienek uchylnych 

- kolor okienek - biały   

- montaż okienek w uprzednio przygotowanym otworze 

- uzupełnienie tynków kat. III 

- obróbka glifów (malowanie ich pod kolor ścian) 

- wywiezienie (utylizacja) resztek materiałów budowlanych w tym okienek 

zdemontowanych   

- w razie pytań prosimy o kontakt ze Spółdzielnią. 

 

 

Termin i miejsce składania ofert: 

  
Oferty należy składać do dnia  26.04.2019 r. do godziny 1500 w biurze Spółdzielni. 


