ZAPYTANIE

OFERTOWE

na wykonanie i kompleksową wymianę drzwi na nowe wraz z demontażem
starych.
1. Zamawiający: Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia im. R. Twardowskiego
w Puławach
24-100 Puławy, ul. Partyzantów 46
Telefon: (81) 888-58-50
Fax: (81) 888-58-51
Poczta elektroniczna: psmpulawy@poczta.onet.pl
Strona WWW: www.szkolamuzycznapulawy.pl
Numer NIP: 716-188-71-18
Numer Regon: 000278126
2. Przedmiot zamówienia:
1. Drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe
2. Drzwi zewnętrzne jednoskrzydłowe
Drzwi dwuskrzydłowe w ilości 2 sztuk
- wymiar 203,5 x 141
- grubość drzwi – 45 mm, ocieplane
- podwójne zamki, wkładki i klamki
- drzwi o konstrukcji ramowej
Drzwi jednoskrzydłowe w ilości 1 sztuka
- wymiar 88 x 194
- grubość drzwi – 45 mm, ocieplane
- podwójne zamki, wkładki i klamki
- drzwi o konstrukcji ramowej

Zapytanie dotyczy kompleksowej wymiany drzwi na nowe wraz z demontażem
starych w tym koszt transportu.
3. Termin realizacji zamówienia: od dnia otrzymania zamówienia 21 dni roboczych.
4. Okres gwarancji: 24 miesiące.
5. Kryterium wyboru oferty: najniższa cena.
Zamawiający informuje, że cena oferowana może podlegać negocjacji.
6. Inne istotne warunki zamówienia:
a. Podstawą udzielenia zamówienia będzie zamówienie na wykonanie i kompleksową
wymianę drzwi na nowe wraz z demontażem starych.
b. Oferta musi być umieszczona w zapieczętowanej kopercie opatrzonej danymi
wykonawcy oraz napisami: „Oferta na wykonanie i kompleksową wymianę drzwi”
dla Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Puławach, nie otwierać przed 04
grudnia 2013 r. godz. 12:00
7. Miejsce i termin złożenia oferty: Miejsce i termin złożenia oferty Państwowa
Szkoła Muzyczna I Stopnia im. R.Twardowskiego w Puławach, 24-100 Puławy, ul.
Partyzantów 46, sekretariat do dnia 04 grudnia 2013 r do godz. 12:00
8. Termin otwarcia ofert: 04 grudzień 2013 godz. 15:00
9. Warunki płatności przelew: do 14 dni od dnia dostarczenia faktury.
10. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Dyrektor Stanisława
Ziemnicka, tel. (81) 888-58-50
11. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w
języku polskim
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przedmiotowego postępowania
bez podania przyczyny, w każdym jego stadium i z tego tytułu Wykonawca nie może
wysuwać wobec Zamawiającego żadnych roszczeń. Postępowanie prowadzone jest na
podstawie wewnętrznych przepisów Zamawiającego.

