
Gołdap, dnia 28.05.2021r.

Instrukcja do złożenia oferty na dostawę i montaż stolarki okiennej wraz z parapetami wewnętrznymi oraz drzwi

zewnętrznych w lokalu nr 13 przy ulicy Wolności 1 w Gołdapi

Opis robót:

Wykonawca przedstawi ofertę cenową na:

- demontaż i  utylizację istniejącej stolarki  okiennej i  drzwiowej oraz parapetów wewnętrznych ( lastryko ),  (  pokój,

kuchnia, pokój z balkonem ),

- dostawę i montaż stolarki PCV białej na wzór już istniejącej wymienionej w budynku, montaż parapetów PCV białych,

- dostawę i montaż stolarki drzwiowej,

-  prace wykończeniowe,  w przypadku uszkodzenia  elewacji  lub ścian klatki  schodowej  należy przywrócić  do stanu

pierwotnego,

Wartości  współczynnika  przenikania  ciepła  U  okien  i  drzwi  zewnętrznych zgodna  z  obowiązującymi

przepisami. Wykonawca wycenę na okna i drzwi przedstawi oddzielnie wraz z poglądowym rysunkiem stolarki.

Pomiary dokona we własnym zakresie w celu udostępnienia lokalu prosimy o kontakt pod numerem telefonu

662 146 430.

Oferty cenowe przedstawi uwzględniając ewentualną realizację w III / IV kw. 2021 r.

Załącznikami do oferty są :

Formularz ofertowy 

Rysunki stolarki okiennej i drzwiowej ( wydruk z programu )



Oświadczenie  Wykonawcy  o  posiadanej  polisie lub  innego  dokumentu  ubezpieczenia  OC  w zakresie  prowadzonej

działalności.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Ofertę  należy  złożyć  drogą  mailową  k.kolodziejska@admgoldap.pl lub  pocztą  na  adres  siedziby  ADM  w Gołdapi,

ul. Konstytucji 3 Maja 3, 19 – 500 Gołdap lub osobiście. Termin składania ofert do dnia 10.06.2021 r. otwarcie nastąpi w

dniu 11.06.2021 r.,   o godzinie 8.00 w biurze ADM w pokoju nr  4. W przypadku składania ofert  drogą pocztową

(przesyłka polecona lub poczta kurierska) za termin jej złożenia przyjęty będzie dzień i godzina otrzymania oferty przez

Zamawiającego.

Wszystkie  oferty  otrzymane  przez  Zamawiającego  po  tym  terminie  podanym  powyżej  

nie zostaną rozpatrzone i nie zostaną zwrócone. Ofertę stanowi wypełniony formularz ofertowy wraz z załącznikami.

Oferty składające się z luźnych dokumentów nie będą rozpatrywane.  ADM w Gołdapi zastrzega prawo z rezygnowania z

zebranych ofert podania przyczyn i bez zwrotów dokumentów.
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