Limanowa, 21.09.2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 10/2016
Przedmiotem zapytania jest wymiana stolarki drzwiowej w sali widowiskowej Limanowskiego
Domu Kultury.
Zamówienie realizowane na potrzeby Limanowskiego Domu Kultury w Limanowej w ramach
programów operacyjnych Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej Rozwój kin, NAZWA
PROGRAMU OPERACYJNEGO: Rozwój kin - Modernizacja kin.
I. ZAMAWIAJĄCY
Limanowski Dom Kultury, ul. Bronisława Czecha 4, 34-600 Limanowa, tel. 18 337 16 03,
mail: biuro@ldk.limanowa.pl.
Zgodnie z zasadami konkurencyjności Zleceniodawca zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty
na wymianę stolarki drzwiowej w sali widowiskowej Limanowskiego Domu Kultury.
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest wymiana stolarki drzwiowej w sali widowiskowej
Limanowskiego Domu Kultury.
•
•
•

Na przedmiot zamówienia składają się:
demontaż starych skrzydeł drzwiowych i ościeżnic
dostarczenie nowych drzwi
montaż nowych ościeżnic, drzwi i zamków.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia
podwykonawcom.
Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia jest siedziba Zamawiającego, tj. budynek
Limanowskiego Domu Kultury znajdujący się przy ul. B. Czecha 4 w Limanowej.
Przedmiot zamówienia musi spełniać minimalne bądź równoważne parametry techniczne
określone odpowiednio w następujących dokumentach stanowiących załączniki do niniejszego
zapytania ofertowego:
• wymiana stolarki drzwiowej – załącznik nr 1
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 26 października 2016 r.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania (załącznik
nr 2).
Do oferty należy załączyć wypełnione oświadczenie o spełnianiu przez Wykonawcę warunków do
udziału w postępowaniu (załącznik nr 3).
Wartość oferty należy wyrazić w jednostkach pieniężnych tj. z dokładnością dwóch miejsc po
przecinku. Wartość oferty będzie obowiązywała przez cały okres związania ofertą i będzie wiążąca
dla zawieranej umowy.
Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej i stosownych pomiarów w przedmiocie
zamówienia oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie istotne informacje, które
mogą być konieczne do przygotowania oferty. Wizja lokalna zostanie dokonana na koszt własny
Wykonawcy.
Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub
pominięciem elementów niezbędnych do wykonania umowy.
Wykonawca jest zobowiązany do wykazania, iż oferowane przez niego drzwi posiadają
odpowiednie atesty i certyfikaty oraz, że zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi normami
dopuszczającymi ich do zastosowania w budynkach użyteczności publicznej, tj. spełniają określone
parametry odporności ogniowej, dymoszczelności oraz inne, a także wskazać podstawy prawnych
tych wymogów.
V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
Oferta powinna być złożona osobiście w sekretariacie Limanowskiego Domu Kultury od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00, lub za pośrednictwem:
• poczty elektronicznej na adres: biuro@ldk.limanowa.pl,
• poczty tradycyjnej na adres: Limanowski Dom Kultury, ul. B. Czecha 4, 34-600 Limanowa
- w terminie do dnia 28 września 2016 r. do godz. 12:00.
W tytule należy wpisać: „Wymiana stolarki drzwiowej w sali widowiskowej
Limanowskiego Domu Kultury”.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
VI. OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1 – cena – 80%
2 – termin realizacji i udzielona gwarancja – 20%
VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do udzielenia
zamówienia. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej na warunkach określonych
w zaproszeniu i przekaże oświadczenie o przyjęciu oferty wybranemu oferentowi zamówienia za

pośrednictwem poczty elektronicznej bądź telefonicznie.
Jeżeli żadna z ofert nie będzie spełniała oczekiwań zamawiającego, zastrzega on sobie możliwość
zamknięcia konkursu bez wybrania oferty i zawarcia umowy z dowolnie wybranym przez siebie
podmiotem lub ogłoszenie nowego konkursu.
VIII. ZAPYTANIA O PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Dodatkowych informacji udziela Joanna Dębska pod numerem telefonu 18 337 16 03 oraz adresem
email: biuro@ldk.limanowa.pl.
IX. POZOSTAŁE INFORMACJE
1. W terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w powiadomieniu o wyborze propozycji
cenowej wybrany Wykonawca zobowiązany będzie podpisać umowę. Z uwagi na fakt, że
w razie zawarcia umowy, oświadczenia w niej zawarte będą wiążące dla oferenta, winna być
ona podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu
przedmiotu składającego ofertę.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, przed upływem terminu do składania ofert,
zmiany zapytania ofertowego bez podania przyczyny oraz do wycofania zapytania
ofertowego w każdym czasie bez podania przyczyny.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie udzielenia zamówienia bez podawania
przyczyn.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do poinformowania o wyborze najkorzystniejszej oferty
tylko wyłonionego Wykonawcę.
5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od podpisania umowy,
Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
X. ZAŁĄCZNIKI
1. Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia
2. Załącznik nr 2 – formularz ofertowy
3. Załącznik nr 3 – oświadczenie wykonawcy

Załącznik nr 1
SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA WYMIANY STOLARKI DRZWIOWEJ
Przedmiotem zamówienia jest
Limanowskiego Domu Kultury.

wymiana

stolarki

drzwiowej

w

sali

widowiskowej

1. Drzwi posiadające Atest i Certyfikat dopuszczający do zastosowania w budynkach użyteczności
publicznej.
2. Łączna liczba drzwi - 2 szt.:
•

drzwi wewnętrzne pełne – 2 szt. - wejściowe na salę widowiskową:
- wymiary: 120x210 cm,
- wyposażone w samozamykacz,
- w klasie ognioodporności min. EI 30,
- izolacja dźwięku na poziomie min. 32dB,
- wykonane z drewna,
- kolor z palety kolorów standardowych (do uzgodnienia po wyborze oferty),
- lewostronne
- szyldy i klamki w kolorze (do uzgodnienia po wyborze oferty)

3. Zakres zamówienia:
• demontaż wkładek zamkowych
• demontaż starych skrzydeł drzwiowych i ościeżnic,
• montaż nowych ościeżnic,
• montaż nowych drzwi,
• montaż i dopasowanie zamków,
• montaż klamek.

Załącznik Nr 2
FORMULARZ OFERTY
na wykonanie dostawy / usługi* o wartości netto poniżej wyrażonej w złotych kwoty 30 tys. €
…………………………………………
(data i miejsce sporządzenia oferty)

I.

Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO:

Limanowski Dom Kultury
ul. Bronisława Czecha 4, 34-600 Limanowa
Sprawę prowadzi: Joanna Dębska, tel. 18 3371 603, mail: biuro@ldk.limanowa.pl
II. Nazwa przedmiotu zamówienia:
Wymiana stolarki drzwiowej w sali widowiskowej Limanowskiego Domu Kultury.
III. Tryb postępowania: ROZPOZNANIE CENOWE
IV. Nazwa i adres WYKONAWCY
………………..……………………………
…………………..…………………………
.…………………………………………….
……………………………………………..
(pieczęć Wykonawcy)

1.

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia:

Lp. Przedmiot Zamówienia
skrzydeł

Cena netto

1.

Demontaż starych
i ościeżnic

drzwiowych

2.

Dostawa nowych drzwi o parametrach:

3.

Montaż nowych ościeżnic, drzwi i zamków
RAZEM

Podatek VAT

Cena brutto

2.
a)
b)
c)
d)

Deklaruję ponadto:
termin wykonania zamówienia: …………………………… ,
warunki płatności: …………………………………………. ,
okres gwarancji: …………………………………………… ,
……………………………………………………………… .

3. Oświadczam, że:
a) Zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.
b) W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach
zawartych w specyfikacji, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.
4.

Ofertę niniejszą składam na ……. kolejno ponumerowanych stronach.

5.

Ofertę należy:

a) złożyć w formie pisemnej (osobiście, pisemnie listem, mailowo) na Formularzu Oferty do dnia
28 września 2016r. do godz. 12:00,
b) opakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem:
„Wymiana stolarki drzwiowej w sali widowiskowej Limanowskiego Domu Kultury.”
6.
a)
b)
c)

Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3
…………………………………………
…………………………………………

*) niepotrzebne skreślić

…………………… dn. ………….

…………………………………
(podpis i pieczęć)

Załącznik Nr 3
O ŚWIADCZENIE
Oferent:

..................................................................................................................…...…………
..................................................................................................................……………...
..................................................................................................................……………...
(nazwa i siedziba firmy, telefon, fax)

Odpowiadając na zapytanie ofertowe dotyczące:
wymiany stolarki drzwiowej w sali widowiskowej Limanowskiego Domu Kultury.
oświadczam, że:
 posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
 posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuję
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawię pisemne zobowiązanie innych
podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,
 znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
 nie zalegam z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne, z wyjątkiem przypadków uzyskania przewidzianych prawem zwolnień, odroczeń,
rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu.

.............................................
Data i podpis wykonawcy

