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Ostróda, dnia 16.08.2021r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 18/2021/TS 

I. ZAMAWIAJĄCY  

PWiK Ostróda Sp. z o.o.  
Tyrowo 104 
14-100 Ostróda 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa dwóch bram garażowych wraz z przygotowaniem otworów, 
montażem bram oraz obróbkami. 

Specyfikacja zamówienia: 

Obiekt: Bramy garażowe w budynku garaży na OŚ 

Ilość:  2 szt. 
Zakres prac: Dostawa dwóch bram garażowych wraz z przygotowaniem otworów, montażem bram oraz 
obróbkami. 

 

 

 
Zakres prac po stronie Wykonawcy: 

• demontaż istniejących bram stalowych, 

• komplet prac powiększających otwór bram (wykucie strzępi, stemplowanie, wykonanie przesklepień, 
wstawienie nadproży itp.), 

• kompletna naprawa elewacji w miejscach ingerencji (uzupełnienie ubytków na elewacji styropianem, 
wykonanie klejenia siatki w miejscach ubytków, wykonanie tynku elewacyjnego baranek 2,0mm – 
kolor do ustalenia z Zamawiającym), 

• malowanie ściany od wewnątrz garażu, 

• dostarczenie i montaż dwóch bram roletowych firmy Wiśniowski BR-77 S o parametrach (parametry 
opisują jedną bramę): 

o szerokość: 3500 mm 
o wysokość: 3940 mm (światło przejazdu minimum 3700 mm) 
o kolor: RAL 7038 lub 9006 
o skrzynka, prowadnice, profil dolny w kolorze bramy 
o montaż skrzynki wewnątrz garażu, skrzynka musi zmieścić się miedzy górą bramy a dachem,  
o typ napędu: automatik 
o centrala sterowania: SOMFY Rollixo RTS 
o krawędziowa listwa bezpieczeństwa 
o ilość nadajników w zestawie: 2 
o ilość fotokomórek: 1 
o wyłącznik na kluczyk 
o hamulec bezpieczeństwa 
o wyprowadzenia korby przez mur 
o zabezpieczenie korby 

• Wykonawca przedstawi rysunki techniczne bramy do akceptacji Zamawiającemu przed złożeniem 
zamówienia, 
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• wywóz wszystkich odpadów powstałych podczas wykonywania zamówienia,  

• właściwe oznakowanie i zabezpieczenie rejonu prowadzonych prac, 

• zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywanych prac. 
 
Zakres prac po stronie Zamawiającego:  

• umożliwienie dostępu do wody. 
 

Termin realizacji:  Wrzesień - październik 2021r. 

Gwarancja: 
Wykonawca udzieli na wykonane prace 60 miesięcznej gwarancji licząc od 
dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru robót 

Dodatkowe informacje:  

− Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad BHP oraz wszelkie szkody 
powstałe podczas realizacji zadania, 

− Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i 
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

− W ciągu ostatnich 3 lat zrealizował co najmniej 2 zamówienia odpowiadające swoim rodzajem, 
charakterem i złożonością podobną do niniejszego przedmiotu zamówienia, tj. montaż bram 
garażowych wraz z przygotowaniem otworów, montażem bram oraz obróbkami. Wykonawca 
przedłoży stosowne dokumenty poświadczające wykonania takich prac z danymi kontaktowymi 
umożliwiającymi weryfikację, 

− Posiada ważne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
gospodarczej (dołączyć). 

− Roboty rozpoczną się po ustaleniu harmonogramu z Zamawiającym. 

− Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenia zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty 
przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

 

Osoba do kontaktu: 

Informacje dotyczące realizacji zamówienia udziela: 

Paweł Sarnecki t. 607 202 044 e-mail: p.sarnecki@pwik.ostroda.pl 

III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY  

Oferta powinna być stworzona wg wzoru formularza załączonego do niniejszego zapytania.  

IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres 
p.sarnecki@pwik.ostroda.pl; faksem na nr 89 670 99 26, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na 
adres: Tyrowo 104, 14-100 Ostróda do dnia 31.08.2021r do godz. 9:00 
2. Otwarcie ofert w dniu 31.08.2021r o godz. 9:30, o wyborze najkorzystniejszej oferty  Zamawiający 
powiadomi Oferentów zamieszczając informację na stronie internetowej www.bip.pwik.ostroda.pl.  

V. OCENA OFERTY 
Zamawiający dokona wyboru ofert na podstawie następujących kryteriów:  
Cena – 100 % 

VI. ZAŁĄCZNIKI 
 Wzór formularza ofertowego 

http://www.bip.pwik.ostroda.pl/

