
Kołobrzeg 11.10.2018r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Kołobrzegu zaprasza do 

przedstawienia oferty na zadanie „Prace remontowe – drzwi Porta 10szt.”. 

Zamawiający: Gmina Miasto Kołobrzeg, ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kołobrzeg, NIP 6711698541 

Odbiorca (płatnik, adres do korespondencji):  Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi 

im. Jana Pawła II, ul. Arciszewskiego 20, 78-100 Kołobrzeg 

Przedmiot zapytania: 

- Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2m2  

- Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych. 

- Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - klamki z szyldami, zamek patentowy. 

- Tynki zwykłe kategorii II ościeży o szerokości do 15cm wykonywane ręcznie-obróbki                                                                                                                                                                     

tynkarskie przy ościeżnicach. 

- Malowanie farbami emulsyjnymi wew. podłoży gipsowych z gruntowaniem – dwukrotne. 

- Wywóz i utylizacja materiałów pochodzących z rozbiórki. 

 

Specyfikacja drzwi: 
  
- producent PORTA , okleina CPL HQ 0,2 mm , kolor Mahoń  
- skrzydło drzwiowe wzór 1,5 szklone , szkło matowe (8szt.) 
- skrzydło drzwiowe wzór 1,1 pełne płaskie (2szt.) 
- wypełnienie skrzydła płytą wiórową otworowaną  
- ościeżnica metalowa Kątowa Duża , lakierowana proszkowo w kolorystyce standardowej 
producenta.   
- klamka DH91A-14S-04-07 BL  
- wkładka patentowa klasy A  
 

Oferta powinna zawierać: 

1. Ceny brutto w tabeli z rozbiciem na poszczególne punkty zapytania. 

2. Cena powinna obejmować wszystkie punkty zapytania ofertowego. 

3. Drzwi i ościeżnice powinny być fabrycznie nowe, zawierać pełne wyposażenie (klamki z szyldami, 

zamek patentowy itd.). 

4. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w tabeli ceny brutto 

obejmującej kwotę podatku VAT i wszelkie inne koszty, których poniesienie okaże się konieczne w 

celu należytego wykonania przedmiotu zapytania. 

5. Oferta winna zawierać dokładne informacje na temat gwarancji. 

 

Zapraszamy do oględzin. 



 

Płatność będzie następować na podstawie prawidłowo wystawionej faktury w terminie 14 dni. 

Termin składania ofert: do dnia 18.10.2018 r. 

 

 

Ofertę można złożyć: w sekretariacie szkoły lub przesłać droga elektroniczną na adres: 

kierownik@sp5kg.pl 

Niniejsze zapytanie ofertowe ma charakter sondażu rynku pod kątem wyboru oferty najkorzystniejszej cenowo. 

Rozeznanie cenowe nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia. Do rozeznania cenowego nie stosuje się 

ustawy Prawo zamówień. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania 

przyczyn. Zamawiający zastrzega wybór wykonawcy całości lub części zamówienia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
  
  
  
 


