Załącz nik Nr 3 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych
o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty
30 000 euro.

……………………………………….
(pieczęć Zamawiającego)

ZAPYTANIE OFERTOWE
W związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2013 poz. 907 ze zm.) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę dostaw/usług/robót
budowlanych
1. Zamawiający: Park Naukowo-Technologiczny w Ełku
2. Przedmiot zamówienia: dostarczenie montaż pakietów szybowych (okiennych) w fasadzie
budynku Parku Naukowo-Technologicznego w Ełku.
3. Szczegółowy przedmiot zamówienia:


Pomiar pakietów szybowych na miejscu montażu.



Przygotowanie nowych pakietów szybowych spełniających parametry techniczne jak
uszkodzone pakiety przeznaczone do wymiany.



Miejsce montażu pakietów szybowych i wymiary wykonane na potrzeby niniejszego
zapytania znajdują się w załącznikach do zapytania – Zalacznik nr 2 i Zalacznik nr 3



Dostarczenie pakietów szybowych na miejsce montażu.



Przygotowanie miejsca montażu pakietów szybowych.



Demontaż starych (uszkodzonych) pakietów szysbowych.



Montaż nowych pakietów szybowych.



Okna wykonane z ram aluminiowych. Współczynnik przenikania ciepła dla okna o wymiarze
180cm x 237,5cm wynosi 1,8 W/m2K; Współczynnik przenikania ciepła dla okna o wymiarze
175cm x 120cm wynosi 1,4 W/m2K; Okno o rozmiarze 180cm x237,5cm znajduje się na
wysokości 7 m.

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
5. Wykonawca zadba o czystość i estetykę podczas realizacji zamówienia.
6. Wykonawca wykona prace po wcześniejszym uzgodnieniu dogodnego terminu z Zamawiającym.
7. Termin realizacji zamówienia: 29.08.2014 r.
8. Cena jest jedynym kryterium oceny ofert: Tak
9. Sposób przygotowania oferty.
Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do
Zapytania ofertowego.
Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze,
nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.
W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić
napis „Zapytanie ofertowe na dostarczenie i montaż pakietów szybowych (okiennych) w fasadzie
budynku Parku Naukowo-Technologicznego w Ełku”.

10. Miejsce, sposób i termin złożenia oferty.
a) Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13.08.2014 r. godz. 12:00
b) Ofertę należy złożyć:


Osobiście lub pocztą na adres: Park Naukowo-Technologiczny w Ełku, ul. Podmiejska 5,
19-300 Ełk;



skan oferty e-mailem na adres: p.harasim@technopark.elk.pl

11. Zamawiający przyzna kontrakt (podpisze umowę, której projekt stanowi Zalacznik nr 4 –
Umowa projekt) Wykonawcy, co do którego ustalono, iż odpowiada ona wymaganiom
przedstawionym w niniejszej dokumentacji, oraz który zaoferował najkorzystniejszą –
najniższą cenę ofertową brutto.

……………………….……........................
(data, podpis osoby prowadzącej sprawę)

