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ZAPYTANIE OFERTOWE
       dotyczy okien i drzwi stajni i ujeżdżalni dla koni

INWESTOR:

 Skład artykułów spożywczych i przemysłowych „GWAREK”
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W związku z realizacją projektu „Budowa Ośrodka Jeździeckiego – Nowy Gierałtów” 
współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa 
Dolnośląskiego na lata 2007-2013
 Priorytet: 1. „Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw „Przedsiębiorstwa i 
innowacyjność” 
Działanie: 1.1. „Inwestycje dla przedsiębiorstw”.
 Schemat: 1.1.D1 Dotacje inwestycyjne dla MŚP zwiększające atrakcyjność turystyczną 
regionu 
Pod schemat: 1.1.D1.a Projekty inwestycyjne zwiększające atrakcyjność turystyczną 
regionu (z wykluczeniem projektów z zakresu tworzenia centrów pobytowych EURO 2012)

Zaprasza do składania ofert dotyczących okien i drzwi stajni i  hali dla koni ( wraz z 
materiałami) i montażem.

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
wykonanie okien i drzwi stajni i hali dla koni z montażem ( wraz z materiałami)

zadanie nr 1 - OKNA I DRZWI STAJNI
a) Okna wykonane z PCV z profili min. 5-cio komorowych, od wewnątrz 
białe, na zewnątrz ciemny brąz lub kolor „dąb”



b) okna otwierane na zewnątrz, mocowane na wysuwanych wspornikach 
mocowanych do muru uwzględniających ocieplenie budynku styropianem o gr. 
10 cm

c) przetrag obejmuje  wykonanie okien i drzwi , zakup i montaż parapetów 
zewnętrznych z blachy w kolorze ciemny brąz, wszystkich wsporników; obróbkę 
okien i drzwi piankami, taśmami, zaprawami tynkarskimi cementowo- 
wapiennymi i innymi materiałami niezbędnymi do wykonania zadania na 
„ gotowo” - materiały wliczone w cenę zadania

d) wymiary otworów okiennych w których winny być zamontowane okna
- szer. 125 cm, wys. 116cm – 10szt 

okno dwudzielne, otwierane na zewnątrz z ruchomym słupkiem , lewa 
część rozwierna, prawa uchylno-rozwierna

–       szer. 92 cm wys. 116 cm – 8 szt
okno jednoskrzydłowe otwierane  na zewnątrz uchylno- rozwierne

–      szer.150 cm wys.92 cm -1 szt
okno tradycyjne dwudzielne otwierane do wewnątrz z lewej strony 
witryna z prawej uchylno- rozwierne

–      szer.92 cm , wys.92 cm – 2 szt
okna witryny trójkątne – wykonane zgodnie z kątem nachylenia dachu 
40-45 stopni

e) drzwi drewniane do stajni z drewna śiwerkowego o gr. deski min.22 
cm dwuskrzydłowe dwudzielne ( góra i dół) otwierane na zewnątrz 
zamocowane w ramie i na zawiasach z uwzględnieniem ocieplenia 
budynku styropianem o gr. 10 cm – otwór o wymiarach szer.253cm 
wys.160 cm -2 szt

         f) drzwi drewniane do strychu, otwierane na zewnątrz przykrywające 
otwór o wymiarach szer. 100cm wys. 160 cm zamocowane na 
zawiasach 

zadanie nr 2 - okna i drzwi ujeżdżalni  dla koni

1. a) okna wykonane z PCV z profili min. 5-cio komorowych od wewnątrz 
białe na zewnątrz ciemny brąz lub „dąb”, część okien wykonana w 
formie witryn, a część tradycyjnie uchylno-rozwierne wg poniższych 
wskazań

b) okna osadzone w otworach w połowie szerokości muru ( 36cm) 
obrobione na zewnątrz blaszanymi parapetami ciemnobrązowymi, 
następnie zaprawami tynkarskimi cementowo- wapiennymi z 
zastosowaniem pianki, taśm ochronnych i innych niezbędnych 
materiałów do wykonania w/w zadania wliczonych do ceny przetargu; 
-od wewnątrz bez parapetów.

      2.  wymiary otworów okiennych w których winny być zamontowane okna
– szer.270 cm wys.120 cm -4 szt ; witryna dwudzielna ( ze środkowym 

słupkiem)



– szer.270 cm , wys. 120 cm – 1 szt ; okno trójdzielne, z witryną w środku o 
szer. 100 cm, na zewnątrz okno uchylno-rozwierne „lewe i prawe”

– szer.200cm, wys. 120 cm -22szt; witryna dwudzielna ze środkowym słupkiem
– szer.200cm wys. 120 cm- 4 szt; ( 2 lewe 2 prawe) witryna + okno uchylno 

rozwierne o szer. wg pomiaru na budowie
– szer. 98cm wys 120 cm-1 szt

       3. -drzwi drewniane przykrywające otwór  o wymiarch szer 358 cm wys.315cm 
do ujeżdżalni z drewna świerkowego o gr. deski min 25mm w kolorze 
palisander pomalowane lakierobejcą, jednoskrzydłowe w ramie stalowej z 
zamontowanymi rolkami górnymi i dolnymi umożliwiające 
przesuwanie się po prowadnicach wewnątrz hali. W w/w drzwiach 
zamontować drewniane drzwi 90cm x 210 cm otwierane na zewnątrz prawe.
– robocizna i materiały pomocnicze zużyte przy zamocowaniu drzwi winny 

być wliczone w cenę oferty

Z uwagi na różnorodny system montowania drzwi i okien po wcześniejszym 
uzgodnieniu  można dokonać pomiarów bezpośrednio na budynkach  w 
Nowym Gierałtowie dziłaka nr 15.

WYMAGANIA DLA WYKONAWCY:

a).Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 
jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

b). Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem 
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 

c) Rozliczenia finansowe z Wykonawcą następować będą  po zakończeniu pracy i 
ich odebraniu przez Zamawiającego. Szczegółowe uzgodnienia Zamawiający zawrze z 
wybranym Wykonawcą – w umowie. 

d) Wszelkie prace powinny być wykonane zgodnie z normami i przepisami 
budowlanymi, w tym w szczególności wynikającymi z: 
           - obowiązującego prawa budowlanego (ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. wraz z późn. 
zm), w tym wszelkie normy i przepisy prawne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy; 

e) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem 
oferty.

f) oferenci mogą złożyć wyłącznie jedną ofertę
g) nie dopuszcza się składania ofert wariantowych
h) nie dopuszcza się składania ofert cząstkowych

2.TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENA

Miejsce realizacji zamówienia: działka nr 15  Nowy Gierałtów
Termin realizacji zamówienia;  15 -11 -2011



  3.SPOSÓB OBLICZANIA CENY 
-Cena powinna uwzględniać podatek od towarów i usług i winna być podana 
dla kategorii prac w PLN (proszę o podanie zarówno kwoty netto, kwoty 
brutto oraz podatek VAT-kwota )
- Oferowana cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z realizacją 
zamówienia, w tym koszty dostawy/transportu
-Cena podana przez Wykonawcę nie będzie podlegała zmianom przez okres 
realizacji zamówienia, niezależnie od wszelkich czynników   

 4.TERMIN,  SPOSÓB I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT 

1. Ofertę w języku polskim, należy złożyć w terminie do dnia 26-09-2011 do godz. 
16.00 - pocztą elektroniczną na adres: gwarek@ladek.com.pl     lub za 
pośrednictwem kuriera lub osobiście (decyduje data wpływu na adres 57-540 
Lądek Zdrój ul. Kościuszki 82)

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 5. ZAWARTOŚĆ OFERTY 
Oferta powinna zawierać: 

• załącznik nr 1 (formularz ofertowy)
• załącznik nr 2 ( oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami wobec ZUS i US)
• kosztorys

6.OCENA I WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

    Zamawiający ustala, że jedynym kryterium, którym będzie się kierował 
Zamawiający jest cena realizacji zadania. Oferta o najniższej cenie zadania, 
spełniająca warunki zamówienia zostanie wybrana, chyba że postępowanie 
zostanie unieważnione. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania 
przyczyn, w szczególności w przypadku zaoferowania przedmiotu zamówienia o  
zbyt niskiej jakości.

 7.ROZSTRZYGNIĘCIE / WYBÓR OFERTY 

Rozstrzygnięcie procesu wyboru oferty odbędzie się w terminie do 2 dnia od 
zakończenia terminu składania ofert. Wyniki rozstrzygnięcia wyboru oferty 
zostaną przekazane do wiadomości wszystkim oferentom drogą mailową lub 
telefoniczną w terminie do 3 dni od daty zakończenia terminu składania ofert. 

8.MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA DODATKOWYCH WYJAŚNIEŃ 

Dodatkowych informacji oraz wyjaśnień związanych z niniejszym zapytaniem 
ofertowym udziela Pan Bogusław Gołgowski nr tel 74 8146 388 mail:
gwarek@ladek.com.pl

mailto:gwarek@ladek.com.pl


9. KLAUZULE DODATKOWE

Informujemy, że w przypadku, kiedy w terminie wskazanym przez niniejsze Zapytanie 
nie wpłynie żadna oferta lub mniej niż dwie ważne oferty, Zamawiający unieważni to 
postępowanie i dokona wyboru dowolnego wykonawcy, który spełni wszystkie kryteria 
i warunki określone w zapytaniu. Zamawiający zastrzega sobie prawo do 
unieważnienia postępowania również z innych ważnych przyczyn, o których będzie 
zobowiązany powiadomić oferentów.



ZAŁ. NR 1 …............................................................
data i miejscowość

FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa wykonawcy/dostawcy (nazwa firmy i adres)
...................................................

...................................................

...................................................

Skład artykułów spożywczych i przemysłowych 
„GWAREK” – Bogusław Gołgowski
ul. Kościuszki 82
57-540 Lądek Zdrój

Odpowiadając  na  zapytanie  ofertowe  na  wybór  dostawcy robót  budowlanych  i  materiałów 
budowlanych – określonych w zapytaniu ofertowym dotyczącym okien i drzwi stajni i ujeżdżalni 
dla  koni   ramach  Projektu  „Budowa  Ośrodka  Jeździeckiego  –  Nowy  Gierałtów”,  na  który 
Zamawiający otrzymał dofinansowanie w ramach Podschematu 1.1.D.1.a „Dotacje inwestycyjne 
dla  MŚP zwiększające  atrakcyjność  turystyczną  regionu  (z  wykluczeniem projektów z  zakresu 
tworzenia  centrów  pobytowych  EURO  2012);  Działania  1.1  „Inwestycje  dla  przedsiębiorstw”; 
Priorytetu  1  „Wzrost  konkurencyjności  dolnośląskich  przedsiębiorstw”  Regionalnego  Programu 
Operacyjnego  dla  Województwa  Dolnośląskiego  na  lata  2007  –  2013”,  oferuję   wykonanie 
przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami zawartymi w zapytaniu ofertowym:

ZADANIE 1 okna i drzwi stajni
Cena netto: ..............................................................
Cena netto słownie:...................................................................................................... ..
VAT 23%..................................................................
VAT słownie: .................................................................................................................
Cena brutto..............................................................
Cena brutto słownie ….................................................................................................

ZADANIE 2 okna i drzwi ujeżdżalni dla koni
Cena netto: ..............................................................
Cena netto słownie:...................................................................................................... ..
VAT 23%..................................................................
VAT słownie: .................................................................................................................
Cena brutto..............................................................
Cena brutto słownie ….................................................................................................

Oświadczamy, że na przedmiot zamówienia zostanie udzielona gwarancja .............lat.
Zamówienie wykonamy w terminach określonych w Zapytaniu ofertowym. 



Oświadczam, że zawarte w zapytaniu ofertowym warunki akceptuję i zobowiązuję się w przypadku 
przyjęcia mojej  oferty do realizacji zamówienia na w/w warunkach i  w terminie wyznaczonym 
przez Zamawiającego.

Oświadczam,  że  w  przypadku  przyjęcia  mojej  oferty,  dostarczę  Zamawiającemu  kserokopię 
aktualnego  wypisu  z  właściwego  rejestru, uprawniającego  mnie  do  występowania  w  obrocie 
prawnym, potwierdzonym za zgodność z oryginałem.

Do niniejszego Formularza ofertowego załączam:
1. Kosztorys materiałów i robocizny .

   2.  Oświadczenie  o  niezaleganiu  z  należnościami  wobec  Urzędu  Skarbowego  i  Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych.

..................................................................
(data, podpis i pieczątka Wykonawcy)



ZAŁ. NR 2
………………………………

(miejscowość i data)

………………………………….
(nazwa i adres Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE
O NIEZALEGANIU Z NALEŻNOŚCIAMI WOBEC URZĘDU

SKARBOWEGO I ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

W związku z udziałem w postępowaniu o udzielenie  zamówienia  w ramach projektu „Budowa 
Ośrodka Jeździeckiego – Nowy Gierałtów” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach 
Europejskiego  Funduszu  Rozwoju  Regionalnego,  oświadczam,  że  nie  zalegam  z  opłaceniem 
składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz nie 
zalegam z opłaceniem podatków.

          …………………………………………..

                        (podpis i pieczątka osoby upoważnionej do 
składania  oświadczeń w imieniu Wykonawcy)

                        
 




