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Zaproszenie do składania ofert (ZO)
Województwo Warmińsko-Mazurskie reprezentowane przez Zarząd Województwa, zaprasza
do złożenia oferty na pomiar, dostawę i montaż rolet i verticali do Głównego Punktu
Informacyjnego Funduszy Europejskich w Olsztynie.
1. Opis przedmiotu zamówienia (OPZ):
Przedmiotem zamówienia jest pomiar, dostawa i montaż rolet i verticali do Głównego Punktu
Informacyjnego Funduszy Europejskich w Olsztynie zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia
przedstawionym w tabeli nr 1.
Tabela nr 1
L.p.

Wyszczególnienie

1.

Roleta 1

2

Roleta 2

3

Roleta 3

4

Roleta 4

5

Verticale

Opis przedmiotu zamówienia
Pomiar, dostawa i montaż rolety materiałowej, podgumowanej.
Kaseta AL z prowadnicami i listwami dolnymi. Mechanizm
łańcuszkowy/sznurkowy (kolor spójny z prowadnicami i kasetą).
Materiał w kolorze ecru/kremowym. Prowadnica, kaseta i listwa dolna w
kolorze RAL (wybranym podczas pomiaru).
Wymiar szyby (szerokość rolety x długość rolety) ok. 108 cm x 120 cm.
Pomiar, dostawa i montaż rolety materiałowej ,podgumowanej.
Kaseta AL z prowadnicami i listwami dolnymi. Mechanizm
łańcuszkowy/sznurkowy (kolor spójny z prowadnicami i kasetą).
Materiał w kolorze ecru/kremowym. Prowadnica, kaseta i listwa dolna w
kolorze RAL (wybranym podczas pomiaru).
Wymiar szyby (szerokość rolety x długość rolety) ok. 108 cm x 90 cm.
Pomiar, dostawa i montaż rolety materiałowej ,podgumowanej.
Kaseta AL z prowadnicami i listwami dolnymi. Mechanizm
łańcuszkowy/sznurkowy w kolorze białym. Materiał w kolorze
ecru/kremowym. Prowadnica, kaseta i listwa dolna w kolorze białym.
Wymiar szyby (szerokość rolety x długość rolety) ok. 122 cm x 60 cm
Pomiar, dostawa i montaż rolety materiałowej ,podgumowanej.
Kaseta AL z prowadnicami i listwami dolnymi. Mechanizm
łańcuszkowy/sznurkowy w kolorze białym. Materiał w kolorze
ecru/kremowym. Prowadnica, kaseta i listwa dolna w kolorze białym.
Wymiar szyby (szerokość rolety x długość rolety) ok. 116 cm x 60 cm
Pomiar, dostawa i montaż verticali materiałowej, podgumowanej i
prowadnicy. Mechanizm łańcuszkowy/sznurkowy w kolorze białym.
Montaż na nadprożu. System musi zapewniać możliwość mocowania
prowadnic tak aby w zależności od okoliczności prowadnicę można było
zamontować w sposób umożliwiający zsuwanie vertikali do prawej
strony okna lub odwrotnie.
Materiał w kolorze ecru/kremowym.
Wymiar wnęki (szerokość x wysokość) ok. 560 cm x 225 cm
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2. Termin i miejsce wykonania zamówienia
Termin dostawy i montażu: do 29 kwietnia 2016 roku.
Miejsce dostawy i montażu: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie, ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn.
3. Obowiązki wykonawcy zamówienia:
- rozpoczęcie realizacji zamówienia od dokonania dokładnych pomiarów okien/wnęk/ram
okiennych niezbędnych do prawidłowego wykonania rolet i verticali, których opis techniczny
został przedstawiony w tabeli nr 1 niniejszego zapytania ofertowego,
- sprzedaż i dostawa rolet i verticali zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (tabela nr 1),
- montaż rolet i verticali w miejscach wskazanych przez zamawiającego, tj. w Głównym
Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Olsztynie, ul. Głowackiego 17, 10-447
Olsztyn,
- udzielenie dwuletniej gwarancji na przedmiot zamówienia.
4. Kryterium oceny ofert:
Kryterium: 100% cena.
5. Warunki płatności:
Płatność zostanie uregulowana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy po należytym
wykonaniu przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego przez Wykonawcę oraz po
dostarczeniu prawidłowo wystawionej faktury VAT/rachunku, w terminie do 21 od daty
doręczenia.
Cena ofertowa ma zawierać wszystkie koszty związane z całkowitym wykonaniem przedmiotu
zamówienia.
6. Miejsce, termin i sposób składania ofert
Zamawiający prosi Wykonawcę o nadesłanie do 8 kwietnia 2016 roku oferty zawierającej
załącznik nr 1 do ZO – Formularz ofertowy.
Wszelkie dodatkowe załączone przez Wykonawców dokumenty nie będą rozpatrywane.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy do złożenia wyjaśnień
w zakresie złożonej oferty.
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Oferty proszę przesłać:
- na adres Zamawiającego:
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Departament Koordynacji Promocji
ul. Głowackiego 17
10-447 Olsztyn
Z dopiskiem „Pomiar, dostawa i montaż rolet i verticali do Głównego Punktu Informacyjnego
Funduszy Europejskich w Olsztynie”
lub
- w formie skanu (podpisane dokumenty) na adres email: b.myslak@warmia.mazury.pl.
Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
-

nie zawiera wymaganego przez Zamawiającego załącznika (załącznik nr 1 do ZO),

-

jest niezgodna z treścią niniejszego zapytania ofertowego,

-

zawiera więcej niż jedną cenę ofertową brutto,

-

Wykonawca złoży więcej niż jedną ofertę (odrzuceniu podlegają wszystkie oferty
Wykonawcy),

-

została złożona po terminie.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego zapytania ofertowego lub/i jego
odwołania.
W

przypadku

pytań

proszę

o

kontakt

z

Błażejem

Myślakiem,

email:

b.myslak@warmia.mazury.pl.

Z poważaniem
Radosław Zawadzki
Dyrektor Departamentu Koordynacji Promocji

