
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

Wójt Gminy Złotów 

wszczyna postępowanie w trybie zapytania ofertowego na:  

„Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy-wymiana 

stolarki okiennej ” 

i zaprasza do złożenia oferty 

Do prowadzonego postępowania  nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 

poz. 759, ze zmianami) - art.4 pkt. 8 ustawy. 

1.Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane inwestycji pn. „termomodernizacja 

budynku Urzędu Gminy- wymiana stolarki okiennej”  

Szczegółowy zakres robót budowlanych obejmuje: 

Wymiana stolarki okiennej obejmuje wymianę okien drewnianych na okna PCV w ilość: 

- 2 szt. o wymiarach 132/161 cm ( szer. wys.)  

- 1szt. o wymiarach 167/108 cm 

- 1szt. o wymiarach 78/160 cm 

- 5szt. o wymiarach 168/111 cm 

- 4szt. o wymiarach 162/111 cm 

- 3szt. o wymiarach 170/177 cm 

Demontaż i utylizacja starych okien drewnianych, montaż  okien PCV o współczynniku 

przenikania ciepła  U≤ 1,1  
 

    
 

Obróbki gipsowe oraz wymalowanie ościeży wewnętrznych. Uzupełnienie parapetów 

wewnętrznych, uszczelnienie parapetów zewnętrznych.  

2 szt. 170/177 – wykucie otworów w ścianie zewnętrznej, wykonanie nadproży nad 

otworami-, montaż  okien PCV o współczynniku przenikania ciepła  U≤ 1,1  
 

    
 

Obróbki gipsowe oraz wymalowanie ościeży wewnętrznych. Montaż nowych parapetów 

wewnętrznych i zewnętrznych. Obróbka ościeży zewnętrznych. (Okna dwuskrzydłowe 

R+RU, jednoskrzydłowe RU). 

Przed złożeniem oferty wykonawca winien przeprowadzić wizję lokalną w 

celu  oceny,  na  własną  odpowiedzialność,  wszelkich  czynników 

wpływających na przygotowanie oferty i określenie ceny ryczałtowej za 

wykonanie przedmiotu zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z 

części lub całości wymienionych robót. Osoby do kontaktu Jacek Trybuchowicz, 

Mateusz Marciniak tel. 67-263-53-05 

2.Termin realizacji zamówienia: do 30.10.2013 r. 

3.O zamówienie mogą się ubiegać wykonawcy, którzy złożą pisemną ofertę 

zawierającą cenę ryczałtową brutto, oferowaną za wykonanie przedmiotu 

zamówienia. 

4.Cena oferty ma charakter ryczałtu i powinna obejmować wszystkie 

koszty towarzyszące realizacji zamówienia. 

5.Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Złotowie w terminie do 

02.10.2013r. do godz. 15
oo

 w pokoju nr l (sekretariat). 



 

 

          Złotów,  
          miejscowość, data 

 

 

 

………………………………..       
pieczątka firmowa 

 

 

        Wójt 

        Gminy Złotów 

        Ul. Leśna 7 

        77-400 Złotów 
 

 

     OFERTA 

 

Nawiązując do zamówienia: Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy-wymiana 

stolarki okiennej. 

 

……………………………………………………………………………………………… 

             /nazwa i adres wykonawcy/ 

……………………………………………………………………………………………… 

 

przedstawia niniejszą ofertę: 

 

cena ryczałtowa netto……………………………………….zł. 

słownie…………………………………… ………………….zł. 

 

cena ryczałtowa brutto………………………………………zł. 

Słownie…………………………………………………………………………………….zł. 

 

 

1.Oświadczamy, że cena ofert zawiera wszystkie koszty robót niezbędnych do realizacji 

zamówienia. 

 

2.W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w 

miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego 

 

 

 

 

 

      ……………………………………………….
       Podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania  

Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

Załącznik do oferty „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy-wymiana stolarki 

okiennej” 
 

 

 
Okno Cena jednostkowa 

okna netto 

Ilość Wartość   ogółem wraz 

z montażem    brutto 

Okno 132/161 cm  2  

Okno 167/108 cm  1  

Okno 78/160 cm  1  

Okno 168/111 cm  5  

Okno 162/111 cm  4  

Okno 170/177 cm  3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


