
                                                                                                                         Środa Wlkp., dnia  07.10.2014r. 

       

Zapytanie ofertowe 

 

Na postawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych                                  

(Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn.zm) w związku z prowadzonym rozpoznaniem cen rynkowych na wykonanie 

prac remontowych w pomieszczeniach Środowiskowego Domu Samopomocy  zlokalizowanych w Środzie Wlkp. 

ul .Szkolna 2 zwracam się z zapytaniem ofertowym o cenę wykonania robót określonych w opisie przedmiotu 

zamówienia. 

Opis przedmiotu zamówienia:  

Wykonanie stolarki okiennej drewnianej  o parametrach : 

-trójwarstwowa klejonka 12 procent wilgotności-sosna mikro, okucia obwiedniowe ROTO, mkikrorozszczel. w 

U/R , impregnat przeciwgrzybiczny, farba podkład i nawierzchniowa akryl,   kolor Ral 3011 ,okapnik drewniany 

na skrzydle, szpros  dwustronnie naklejany bez wiedeńskiego wewnątrz, szyby zespolone termoizolac. K< 1,1  

W/m2K 

Parapety wewnętrzne  z montażem 

Demontaż z utylizacją + montaż z wyprawką  

Okna należy wykonać  w liczbie i wymiarach zgodnie z opisem technicznym przedmiotu zamówienia  

stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego pisma. Termin wykonania robót do dnia 15 grudnia  2014r. 

  Ofertę należy złożyć   w siedzibie zamawiającego zgodnie z załącznikiem nr 2 

                                                                                                                                              

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,  

ul. Szkolna 2,  

63 – 000 Środa Wielkopolska,   

pokój numer 205. 

Ofertę należy złożyć osobiście lub  za : 

-pośrednictwem poczty,                                                                                                                                               

-lub elektronicznie na adres e-mail:pcprsrodawlkp@pro.onet.pl:   

Termin składania ofert upływa w dniu 16 października  2014 roku, o godzinie 12.00,  

Decyduje termin wpłynięcia oferty do siedziby Zamawiającego. 

 

 

                                                                                                 Bernadeta Staszak-Dyrektor PCPR 

Załącznik: opis techniczny okien z zaznaczona ilością okien 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                                                     Załącznik nr 2 

 

 
………………………………………….. 

          Nazwa firmy-pieczęć 

                                                    Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

              Ul. Szkolna 2 

                         63-000 Środa Wlkp. 

 

OFERTA NA WYKONANIE USŁUGI 

 

W nawiązaniu do zapytania ofertowego dotyczącego wykonania stolarki okiennej drewnianej   

 w pomieszczenia ŚDS w obiekcie zlokalizowanym  w Środzie Wielkopolskiej  ul. Szkolna 2 

oświadczam, że: 

Część I. 

1. Zapoznałem/am się z przedmiotem zamówienia i nie wnoszę do niego żadnych 
zastrzeżeń. 

2. Zobowiązuję się do wykonania usługi w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
3. Posiadam wymagane uprawnienia. 
4. Cena realizacji zamówienia jest ceną całkowitą, zawiera wszystkie koszty związane z 

realizacją przedmiotu zamówienia, które wykonawca zobowiązany jest ponieść w 
związku z wykonaniem usługi. Cena usługi obejmuje usługę określoną w opisie 
przedmiotu zamówienia. 

 

 

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

                                                                                                                Podpis osoby/osób uprawnionych 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 



 

 

Część II 

Formularz ofertowy 

Przedmiot zamówienia 

 

Wykonanie stolarki okiennej drewnianej  w pomieszczeniach PCPR –

ŚDS ul,Szkolna 2 Środa Wielkopolska zgodnie z opisem przedmiotu 

zamówienia 

Zamawiający 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

ul. Szkolna 2 

63 – 000 Środa Wlkp 

Wykonawca
1
 

 

 

 

 

Oferowana cena usługi 

w zł/netto ogółem 

(cyfrowo i słownie) 

 

…………………………………………………..zł 

Słownie:………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………….. 

Oferowana cena usługi 

w zł/brutto ogółem 

(cyfrowo i słownie) 

 

…………………………………………………..zł 

Słownie:………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………….. 

 

 

……………………………………………………         ………..………………………………………… 

    Miejscowość, data                                                                              Podpis i/lub pieczęć osoby uprawnionej                                                            

 

                                                           
1 Należy wpisać nazwę lub imię i nazwisko wykonawcy, adres, telefon lub pieczątka 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


