Zaproszenie do złożenia oferty
Zamawiający : Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Oddział w Radzyminie.
ul. Komunalna 6 ; 05-250 Radzymin
Adres strony internetowej :
www.zdz-radzymin.pl

Zaprasza do złożenia oferty cenowej, w oparciu o zastosowanie zasady konkurencyjności.
1. Przedmiot zamówienia:
1. Wykonanie pokrycia dachowego na trzech wybranych świetlikach szklanych
budynku nr 2 – Stolarnia
W zakresie realizowanego zadania należy:





Zabudowa stelażem metalowo-drewnianym świetlików szklanych nad wybranymi
stanowiskami produkcyjnymi w ilości trzech sztuk.
Ułożenie nowego poszycia dachu na istniejących świetlikach szklanych o długości –
21.5m, szerokości – 2.5m, boki zabudowy świetlika – 8m2 z blachodachówki w
kolorze brązowym w ilości 366 m2 + gąsiory, taśma kalenicy, wkręty, (farmery),
tarcica, wsporniki wkręty, złącza kątowe, montaż – obróbki dekarskie.
Wykończenie - obróbki dekarskie blachą trapezową T/18 Real i blachą płaską Real
9006P.

2. Warunki zamówienia:


Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zaliczek na poczet wykonania
zamówienia.



Płatność za wykonaną usługę nastąpi w terminie 14 dni na podstawie protokołu
zdawczo - odbiorczego przedmiotu zamówienia oraz prawidłowo wystawionej faktury
vat.



Zamawiający nie dopuszcza wykonania przedmiotu zamówienia przy udziale
podwykonawców.

Wymagania stawiane Wykonawcy:




Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania, zgodność z warunkami
technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia, wymagana jest
staranność przy realizacji zobowiązań umowy.
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia ostemplowanych kart gwarancyjnych na
materiały stosowane do pokrycia dachu będącego przedmiotem zamówienia.
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Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia gwarancji na okres 36 miesięcy licząc od
dnia podpisania protokołu odbioru.

3. Termin wykonania zamówienia:
Wymagany termin wykonania zamówienia - do 30 czerwca 2018 r.
4. Warunki udziału w postepowaniu:
Wykonawca składający ofertę cenową musi dostarczyć;



Charakterystykę materiałów pokryciowych zgodnie z przedmiotem zamówienia,
Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu lub
zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.



Oferta cenowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją
zamówienia.



Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę.



Ofertę i wszystkie załączone dokumenty, podpisane czytelnie i opatrzone
pieczątkami osób zdolnych do czynności prawnych należy złożyć w sekretariacie
Zakładu Doskonalenia Zawodowego Oddział Radzymin ul. Komunalna 6, 05-250
Radzymin w terminie do dnia 07.05.2018r do godziny 14.00



Oferty które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.



W razie wątpliwości proszę o kontakt e-mailowy adam.wieczorek@zdz-radzymin.pl
tel. 660-424-157 osoba do kontaktu: Adam Wieczorek



Nie dopuszcza się do składania ofert częściowych.



Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa oferty
nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron.



Po ewentualnym wybraniu Państwa oferty zostaniecie Państwo poinformowani do
dnia 10.05.2018r i zaproszenia do podpisania umowy.

Z poważaniem

........................................................
Przewodniczący Zespołu Zamówień
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