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Wadowice, data 23 .03.2a2I

ZAPYTANIE OFERTOWE
Nr sprawy :lM/ADl2021

Zamawiaiacv: Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej MAZOVIA, ul. Kocjana 3,

0I-473 Warszawa Zakład w Wadowicach ul. Trybunalska 8, 34-100 Wadowice

Zaptaszado ńożeniaoferty na : dostawę dravi stalorvych wewnętrznych _ lekkich

Pnedmiot zamówienia - opis drzrvi. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 8 sźuk drzwi

stalowych Ępu lekkiegoo malowanych proszkowo w kolorze RAL 7015 mat. Drzwi mają byó

w rcaniarze ,,80" i ,,90o' prawe lub lewe. Częśó dtzwi ma zawiętać otwory nawiewne, lub kratką

wentylacyjną. Wypełnienie skrzydła dtzń wełną mineralną o gęstości 90 kg/m3. Dlz,wi będą

montowane do ścian o grubości 6 cm i t2 cm. Skrzydło drzwi ma byó wykonane zblachy stalowej

ocyŃowanej o grubości min. 0,8 mm) z cżerostronną przy\gą.Dravi mogą być bezprogowe lub

z progiem o wysokości max. 20 mm. Całkowita grubośó skrrydła ma wynosió max. 60 mm.

OŚcieznica ma byó wykonana min. z 1,5 mm blachy ocynkowanej, wyposazona w kotwy monta:żowe

lub otwory umożliwiające jej montaz do ściany. Zamękdo drzwi ma posiadaó atest, np. typu Gerda

ZW 1000 lub podobny + 3 klucze. Drzwi mają posiadaó bezpieczną klamkę łpu U z tdzeniem

stalowym, szyldy, otwory nawiewne lub kratka wentylacyjna koloru satyna. Dtrwiwyposażone w 2

zawiasy, w tym j ede n ze spręĘną samozamykaj ącą.

Ilość i łodzai drzrvi obiętvch zapytaniem

1. Drzrvi D 6,, 90" lewe, montowane do otworu o wym. 1030 x 2050 wykonanego w ścianie

o # t2 cm, bezotworów nawiewnych lub kratki wentylacyjnej. Drzwi wykonane wg opisu

jw.-2 sźuki lęwe

2. Dravi D7,,90" prawe, montowane do otworu o wym. 1030 x 2050 wykonanego w ścianię

o # 12 cm, zotworami nawiewnymi lub kratką wentylacyjną (kolor satyna). Drzrvi wykonane

wg opisu jw. - 2 sztuki prawe

3. Drrwi D8 ,,80", montowane do otworu o wym. 900x2050 wykonanego w ścianie o # 6 cm,

z otworami nawiewnymi}sńlewe + Zsn ptń. Drnłi wykonane wg opisu jw.

kięrowntk l,akladu w wadowicach

It{raorvicckicj tnstytucji Ftoda*i Budtotorcj

m8r inż. ,*\loillczvr



Tęrmin dostawy: 3 tygodnie od dnia zf,ożęniazamówienia

Mieiscę dostąwv: Zalład Karny w Siedlcach ul. Piłsudskiego 47,08-110 Siedlce (dostawa w godz.

8.00 _ 15,00)

Krvtełia wyboru ofert : najniższa cena (C0)- cena 100 oń (waga- 100 max liczba pkt) - ocena w

wzoru matematycznęgo C:C min/C oferty badanej.

Wvmagańia iąkie powinni spełniać Wykonawcv zamówienia w zakresie dokumentów

i oświadczeń: aprobata techniczna /atest

sposób nraygotowania oferty : ofertę naleĘ sporządzic w jęryku polskim, wg wzoru na

formu|aruv ofertowym (Zńącznik nr 1)

Mieisce i termin złożenia oferty: ofertę naLeĘ przesłaó pocńą elektroniczną na adres:

do godz !.l;Wwadow ice@igbma zovia,pl do dnia ą,g,q!,

Okres gwarancii : 36 miesięcy

mgr inŁ Jrcck
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Załącznik J.{r 1

FORMULARZ OFERTOWE
Nr sprawy :1MlADt2021

Dane Oferenta:

Oferowana cęna za tęalizację przędmiotu zamówienia:

LP hlazwa przedmiotu
zamówienia

Ilość
J.m. Cena

jednostkowa

netto/sz,t

Wartość
netto

vAT
(%)

Wartość
brutto

1 2 3 4 -5 6 7 8

1

Drzwi D6,,90" lewe,
montowane do otworu o

wym. 1030 x 2a50
wykonanego w ścianie
o # 12 ęm,bęzotworów
nawieułnych lub kratki
wentylacyjnęj. Drzwi
wykonanę wg opisu

2 szt

2

DrzwiD7,,90" prawe,

montowane do otworu o

wym. 1030 x 2050
wykonanego w ścianię
o # 12 ęm) z otworami
nawięwnymi lub kratką
węntylacyjnQ (kolor
satyna). Drzwi nvykonane

wg opisu .

2 szt
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Drzwi D8 ,o80o'o

montowane do otworu o
wym. 900x2050
wykonanego w ścianię o
#6cffi,
z otworami
nawiewnymiZsńlewę t
Zsztprawe. Drzwi
wykonane wg opisu

4 szt

Koszt transportu :

'Wartośó,za,qałq 
ó Ęettq: . . . . . .,,...,, .,, ?ł

P,odatj9k Yąl:.,, .. r... .,.r,.. . r. .,... .,. r..r.Zł

Cena podaną w formulwzu zańera wszystkie koszĘ niezbędne do prawidłowego wykonania
zamówięnią.

Warupki ołatĘpści: do 30 dni po dostawie .

(miejscowość, data) (podpis osoby upowa:żnionej do repręzęntowania oferenta) ł


