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Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie prac remontowych polegających 
na wymianie stolarki okiennej w mieszkaniach komunalnych 

1. Zamawiający montażem 
Gmina Grodków, ul. Warszawska 29, 49-200 Grodków, 
tel. 77 40 40 300, faks 77 41 55 516 reprezentowana przez Burmistrza Grodkowa. 

2. Przedmiot zamówienia 

Wymiana stolarki okiennej na okna P C V w n/w mieszkaniach komunalnych. 
Wykaz mieszkań komunalnych w których należy wymienić stolarkę okienną : 

1) Grodków, ul . Sienkiewicza 7/1 - 2 okna (wszystkie z nawietrznikiem ciśnieniowym) 
2) Gałązczyce 47/2 - 5 okien (wszystkie z nawietrznikiem ciśnieniowym) 

Zakres prac obejmuje demontaż i utylizację starej stolarki dostawę oraz montaż nowej stolarki okiennej 
PCV łącznie z wewnętrznymi parapetami. We wszystkich oknach należy zamontować w górnej części 
skrzydła i ramy automatyczny nawietrznik ciśnieniowy. Po zamontowaniu nowych okien i parapetów 
należy wykonać obróbki tynkarskie ościeży oraz obróbki tynkarskie ściany wokół parapetu. 
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania we własnym zakresie obmiaru stolarki okiennej w w/w 
mieszkaniach. 
Nowa stolarka musi kształtem, wymiarami i podziałem pól odpowiadać wymienianej. 
Okna w mieszkaniu w budynku przy ul. Sienkiewicza 7/1 w Grodkowie muszą być dwuskrzydłowe 
i obywa skrzydła musza być rozwieralno-uchylne. 
Przedmiotem odbioru końcowego będzie bezusterkowe wykonanie robót remontowych objętych zlece
niem, potwierdzone protokołem odbioru końcowego. 
Zamawiający nie przewiduje możliwości dokonywania odbiorów częściowych. 

3. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia 
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie Urzę
du Miejskiego w Grodkowie, ul. Warszawska 29, Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowi
ska pok. Nr 17 lub telefonicznie pod nr tel. 77 40 40 332. 
Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest Pan Piotr Zając. 

4. Termin wykonania zamówienia 
Zamówienie winno być wykonane w terminie od dnia udzielenia zlecenia do dnia 04 września 
2020 roku. 

5. Warunki jakie powinni spełnić Wykonawcy 
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania we własnym zakresie obmiaru stolarki okiennej w po
szczególnych mieszkaniach. . 
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Nowa stolarka musi kształtem, wymiarami i podziałem pól odpowiadać wymienianej oraz spełniać obo
wiązujące normy. 
Wykonawca udzieli Zamawiającemu minimum 36 miesięcznej gwarancji i minimum 60 miesięcznej rę
kojmi na wymienioną stolarkę oraz na zamontowane nawietrzniki ciśnieniowe licząc od dnia odbioru 
końcowego. 

6. Dokumenty jakie należy dołączyć do oferty 
Wypełniony i podpisany druk oferty. 

7. Miejsce i termin składania ofert 
1) Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Miejskim 

w Grodkowie przy ul. Warszawskiej 29, w pokoju nr 10 (Biuro Obsługi Klienta). 
2) Termin składania ofert upływa dnia 7 sierpnia 2020 roku, o godz. 11 —. 

8. Otwarcie ofert, wybór najkorzystniejszej oferty, zawarcie umowy. 
1. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 7 sierpnia 2020 roku bez udziału Wykonawców. 
2. Oferta z najniższą ceną zostanie wybrana jako oferta najkorzystniejsza. 
3. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie umieszczona na stronie internetowej Urzędu 

Miejskiego w Grodkowie - w Biuletynie Informacji Publicznej. 
4. Informacja o terminie i miejscu odebrania zlecenia zostanie przekazana telefonicznie Wykonawcy, 

którego ofertę wybrano. 

9. Załączniki. 
1. Druk oferty - zał. nr 1. * 


