
     
      

 

                 ZAPYTANIE OFERTOWE 

        - zaproszenie do składania ofert - 

na wykonanie zadania ( roboty budowlane ) pt. 

„ WYMIANA DRZWI ZEWNĘTRZNYCH”  w zabytkowym budynku Dworu w Leścach 

 

             §1.Dane identyfikacyjne zamawiającego : 

Jarosław Stańczak 

21-080 Garbów 

Leśce 43 

woj.lubelskie 

NIP 712 218 07 80 

telefon: +48 666 321 773 

e-mail: dworlesce@wp.pl 

www.lesce.pl 

 

  §2. Opis przedmiotu zamówienia: 
 

Postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego 

 

Przedmiotem zamówienia jest przedsięwzięcie budowlane pt. „.WYMIANA DRZWI 

ZEWNĘTRZNYCH” w budynku usługowym. Budynek jest drewniany, wpisany do rejestru 

zabytków 

Drzwi muszą swoim wyglądem nawiązywać do obecnie istniejących. Są to drzwi 

drewniane, dwuskrzydłowe, skrzyniowe, dwuparzyste tzn zewnętrzna para drzwi  - z litego 

drewna otwierane na zewnątrz oraz wewnętrzna para przeszklona otwierana do wewnątrz 

budynku. Łącznie do wymiany są trzy tego rodaju komplety drzwi.   
 

PRZEDMIAR ROBÓT  

Celem inwestycji jest wymiana zewnętrznych drzwi budynku. 

Należy stawić się osobiście na placu budowy, przed złożeniem oferty, w celu dokonania przedmiaru 

robót oraz zapoznania się z zakresem robót. 

 

§3. Termin wykonania zamówienia 
wykonanie i zamontowanie kompletnych drzwi ( 3 komplety ) w nieprzekraczalnym terminie do 29 

maja 2022 r 

§4. Warunki udziału w postępowaniu 
 Oferent musi  prowadzić działalność gospodarczą w branży stolarskiej, zgodnie z wpisem do 

odpowiedniego rejestru  CEiDG lub KRS oraz posiadają zdolność do wykonania przedmiotu 

zamówienia. 

Dopuszcza się korzystanie z usług podwykonawców. 

 

         §5. Zasady wykluczenia 
Wykluczeniu w zapytaniu ofertowym podlegają oferty: 

a) których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego, 

b) złożone przez Oferenta, który nie spełnia warunków, określonych w zapytaniu ofertowym, 

c) złożone przez Oferenta podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem powiązań 

    osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym 
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d) które zostały złożone po wyznaczonym terminie na składanie ofert. 

e) oferty niekompletne lub niezgodne z Zasadami złożenia oferty ( §6 ) 

f) niespełniające innych wymagań określonych w zapytaniu ofertowym. 

g) złożone w większej ilości niż jedna  

h) złożone w sposób niepoprawny 

          

§6. Zasady złożenia oferty 
Złożona oferta powinna zawierać co najmniej: 

      1.   Dane Wykonawcy ( nazwa firmy, NIP, adres, imię i nazwisko osoby uprawnionej do 

reprezentowania firmy ) 

      2.  Kwotę usługi ( całości wykonanych robót budowlanych) w złotych polskich 

a) wartość netto 

b) wartość brutto 

3. Opis przedmiotu zamówienia  

4. Termin realizacji zamówienia. 

      5.   Termin ważności oferty  

      6.   Datę sporządzenia oferty oraz podpis oferenta ( osoby uprawnionej do reprezentowania 

 Wykonawcy w tym zakresie ) wraz z pieczęcią firmową 

   ponadto: 

a) Oferta powinna zostać przekazana Zlecającemu w formie pisemnej osobiście –  na adres 

    wyszczególniony w §1 (Dane identyfikacyjne zamawiającego ) w nieprzekraczalnym 

     terminie 30 dni licząc od dnia następnego po dacie upublicznienia zapytania ofertowego na 

stronie www.lesce.pl 

b) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie trwałej ( maszyna do pisania, wydruk, 

    długopis, pióro ) i podpisana przez osobę do tego upoważnioną. 

c) Nie dopuszcza się nanoszenia poprawek w ofercie oraz składania ofert częściowych. 

d) Ofertę można wycofać przed terminem składania ofert. 

e) Zmiany w złożonej już ofercie mogą być dokonane przez Wykonawcę wyłącznie przed terminem 

    składania ofert. 

f) nie dopuszcza się składania dwóch lub więcej ofert przez tego samego oferenta. W przypadku     

złożenia dwóch lub więcej ofert  przez tego samego oferenta - wszystkie oferty tego oferenta 

zostaną odrzucone. 

      

§7. Kryteria  wyboru najkorzystniejszej oferty 
Złożone poprawnie oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego według następujących kryteriów: 

Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena netto w PLN ( wygrywa oferta o 

najniższej zaoferowanej cenie ). Należy podać  tylko i wyłącznie jedną kwotę neto w złotych 

polskich z dwoma miejscami po przecinku, czyli z dokładnością do 1 grosza ( xxxxxx zł, xx gr ). Ta 

sama kwota musi zostać podana w wartości brutto czyli powiększona o wartość podatku VAT ( §6. 

ust 2 niniejszego zapytania ofertowego ) 

 

         Jarosław Stańczak 


