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Ostróda, dnia 29.09.2022 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 14/2022/NL 

I. ZAMAWIAJĄCY  

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

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest: 

1) Dostarczenie i montaż drzwi przeciwpożarowych EI30 metalowych – 2szt 
2) Dostarczenie i montaż drzwi przeciwpożarowych EI30 aluminiowych -1szt 
3) Dostarczenie i montaż okna przeciwpożarowego EI30 aluminiowego  -1szt 
4) Dostarczenie i montaż drzwi wejściowych aluminiowych – 1szt 

Szczegółowe wymagania dotyczące zamówienia: 

L.p Nazwa Wymiary 
Ilość 
sztuk 

Szczegółowe informacje 

1 
Drzwi metalowe 

przeciwpożarowe 
EI30 zewnętrzne  

Szerokość- 
2030mm 

wysokość -2050mm 
 

1 

- drzwi metalowe płaszczyznowe zewnętrze firmy 
Wiśniowski, dwuskrzydłowe 
- ościeżnica narożna 
- podział skrzydeł symetryczny 
- kolor szary RAL7035 

2 
Drzwi metalowe 

przeciwpożarowe 
EI30 wewnętrzne 

Szerokość- 
2060mm 

wysokość -2080mm 

 

1 

- drzwi metalowe płaszczyznowe zewnętrze firmy 
Wiśniowski, dwuskrzydłowe 
- ościeżnica narożna 
- podział skrzydeł symetryczny 
- kolor biały RAL 9016 

3 
Drzwi aluminiowe 
przeciwpożarowe 
EI30 wewnętrzne 

Szerokość 1090mm 

Wysokość 2065mm 
1 

- Drzwi wewnętrze aluminiowe firmy ALUPROF S.A 
(MB-60EEI), jednoskrzydłowe 
- drzwi całkowicie przeszklone  
- kolor RAL 9016 
- wyposażone w samozamykacz 
- szerokość w świetle drzwi: 900mm 

-stelaż metalowy pokryty chemoodpornymi 
farbami 

4 

Okno 
przeciwpożarowe 
EI30 aluminiowe 
dwuskrzydłowe 

Szerokość 1700mm 

Wysokość 1400mm 
1 

- okno zewnętrze aluminiowe firmy ALUPROF S.A 
(MB-86EI), dwuskrzydłowe, symetryczne 
- kolor RAL 9016, obustronnie biały 
- okno otwieralne, z możliwością uchylania 
 

5 
Drzwi aluminiowe 

zewnętrzne 

Szerokość 1190mm 

Wysokość 2100mm 
1 

- drzwi zewnętrzne aluminiowe firmy ALUPROF S.A 
(MB-60), jednoskrzydłowe 
- drzwi w połowie przeszklone  
- kolor RAL 7016 
- wyposażone w samozamykacz, pochwyty z obu 
stron 
- okucia w kolorze czarnym  
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- szerokość w świetle drzwi: 1000mm 
 

Zakres prac: 
- demontaż istniejących drzwi ( 4szt) i okna (1szt) 
- komplet prac powiększających otwór montażowy ( w przypadku drzwi poz. 3, 5) (wykucie strzępi, 
stemplowanie, wykonanie przesklepień, wstawienie nadproży itp.) 
- kompletna naprawa ścian w miejscach ingerencji (w przypadku ścian zewnętrznych: wykończenie „na 
gładko”,  w przypadku ścian wewnętrznych: uzupełnienie ubytków płytkami ceramicznymi ( jeśli były przed 
demontażem starych ościeżnic, malowanie). 
- w przypadku montażu drzwi/okien przeciwpożarowych stosować pianę montażową przeciwpożarową 
-wywóz wszystkich odpadów powstałych podczas wykonywania zamówienia 
-właściwe oznakowanie i zabezpieczenie rejonu prowadzonych prac  
- zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywanych prace 
 
Dodatkowe wymagania: 
- Gwarancja: min. 36 miesięcy  
- Termin realizacji zamówienia: max. 3 miesiące (od daty złożenia zamówienia)  
- O udzielenia zamówienia mogą ubiegać się firmy które: 

 Posiadają niezbędną  wiedzę  i  doświadczenie  oraz  dysponują  potencjałem  technicznym i   osobami   
zdolnymi   do   wykonania zamówienia. 

 W ciągu ostatnich 5 lat zrealizowali co najmniej 3 zamówienia odpowiadające swoim rodzajem, 
charakterem i złożonością podobną do niniejszego przedmiotu zamówienia.  Wykonawca przedłoży  
stosowne  dokumenty  poświadczające wykonanie takich prac z danymi kontaktowymi 
umożliwiającymi weryfikację. 

 Poniosą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo i higienę pracy, wypadki oraz wszelkie szkody 
powstałe podczas realizacji zadania. 

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

 Roboty rozpoczną się po ustaleniu harmonogramu z Zamawiającym. 
 

Osoba do kontaktu: 

Informacje dotyczące realizacji zamówienia udziela: 

Tomasz Tomaszewski t. +48 609 913 030 e-mail: t.tomaszewski@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 

 Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres 
t.tomaszewski@pwik.ostroda.pl, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: 21 Stycznia 
34, 14-100 Ostróda do dnia 07.10.2022r. do godz. 14:00. 

 Otwarcie ofert w dniu 07.10.2022r. o godz. 14.30. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający 
powiadomi Oferentów pocztą elektroniczną lub telefonicznie oraz na stronie internetowej 
https://www.bip.pwik.ostroda.pl/179,zapytania-ofertowe  

 

mailto:t.tomaszewski@pwik.ostroda.pl
https://www.bip.pwik.ostroda.pl/179,zapytania-ofertowe
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V. OCENA OFERTY 

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

VI. ZAŁĄCZNIKI 

- Wzór formularza ofertowego 


