
Gmina kielce
ul. Rynek 1,25_303 Kielce NlP: 657-261-73-25 Kielce, dnia 22 marca 2o22 r.

Ślviętokrzyskie Centrum ProfilakWki i Edukacii
ul. J. Nowaka Jeziorańskie!o 65

25-432Kielce' Zaproszenie do skladania ofert

1. Nazwa i adres Zamawiaiacego, nr tel.. email:

Gmina Kielce - Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach

ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 65

25-432 Kielce

tel. 41 36-7 6-302, ema i l : ce ntru m @ psvchote ra pia24.com

zaprasza Wykonawców

do składania ofert w postępowaniu na:

dostawę i montaż drzwiwewnętrznych oraz demontaż starych drzwi
znajdujących się w budynku Świętokrzyskiego Centrum ProfilakĘki i Edukacji z siedzibą w Kielcach,

ul. J. Nowaka Jeziorańskiego 65

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż drzwi wewnętrznych o niżej wymienionych
parametrach:

Lp. Produkt llość sztuk

1. Drzwi wewnętrzne:
- dźwiękoizolacyjne

- jednoskrzydłowe,,90"

- izolacyjność akusĘczna -klasa Rw= 37 dB

- laminowane CPL 0,2 mm

- kolor wiśnia

- konstrukcja skrzydła - ramiak z drewna iglastego obłożony
dwustronnie płytą HDF

- skrzydło z uszczelką opadającą

- wysokość standardowa
- zawiasy typ K-ocynk srebrny
- zamek na wkładkę patentową,

- klamka ze stali nierdzewnej, kolor srebrny
- bez szyby

9 szt.

2. Drzwi wewnętrzne:
- dźwiękoizolacyjne
- jed noskrzydłowe,,90"
- izolacyjność akustyczna -klasa Rw= 37 dB

- laminowane CPL 0,2 mm

- kolor wiśnia
- konstrukcja skrzydła - ramiak z drewna iglastego obłożony

dwustronnie płytą HDF

- skrzydło z uszczelką opadającą
- wysokość standardowa

1 szt.



- zawiasy Ęp K-ocynk srebrny
- klamka ze stali nierdzewnei, ko|or srebrnv + gałka nieruchoma
- zamek na wkładkę patentową

- bez szyby

3. ościeżnica:
- regulowana systemem DlN

- laminowana CPL 0,15

- kolor wiśnia

Ęcznie 10 szt:
- 3 szt. {grubość muru 140-

160 mm)

- 6 szt. {grubość muru 120-

140 mm}

- 1 szt. (grubość muru 260,

28O mm}

4, Próg:

- drewniany
- dębowy
- pomalowany w kolorze drzwi (kolor - wiśnia)

10 szt.

3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

1) demontaż istniejących drzwi i ościeżnic,

2| dostawę oraz montaż drzwiwraz z ościeżnicamioraz progami

3) obróbkę i naprawę tynków wokół drzwi,

4. Opis kMeriów wvboru Wykonawcv:

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający stosować będzie kryterium

ceny - tOO%.

5. Warunkirealizaciizamówienia:
Wykonawca przed wymianą stolarki drzwiowej dokona jej pomiarów z natury, Wykonawca

może złożyć tylko jedną ofertę, Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich

ofert złożonych przez tego Wykonawcę, Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty

częściowej.

6. Forma isposób wvnagrodzenia:

Zamawiający przewiduje, że dokona zapłaty Wykonawcy zaliczki w wysokości 30 % wartości

zamówienia w terminie 14 dni od daty podpisania umowy, pozostałą część należności

Wykonawca zapłaci po bezusterkowym odbiorze przedmiotu umowy, przelewem na podstawie

faktury, w terminie 1,4 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury do

Świętokrzyskiego Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach.

7. Termin i sposób przekazania odpowiedzi przez wvkonawce:
Ofertę należy przekazać ] ,.. 

. . , ,,]. Oferta powinna

być podpisa na przez osoby upoważnione do tej czynności.

Ofertę należy zlożyć w jeden z następujących sposobów:

- listownie lub osobiście, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: ,,dostawa l montaż drzwi
wewnętrznych" pod adres: Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji, ul. J. Nowaka
Jeziorańskiego 65, 25-432 Kielce

lub
- w formie elektronicznej (zeskanowane dokumenty podpisane przez osoby upoważnione) pod

adres email: !i,l:l].,],:,],_i,:',.],,,:,],, i],,,].,],, - _ .. ]



8. wvkaz dokumentów, iakie maia dostarczyć wvkonawcv:

1) załącznik Nr 1 - formularz ofertowy
2) załącznik Nr 2 - zaakceptowany wzór umowy
3) załącznik Nr 3 - klauzu|a RODO

9, osoba upoważniona do porozumiewania sie z wykonawca:
Agnieszka Kofroń, tel. 41 36-7 6-3a2, email : ce ntru m (O psvchote ra pia 24. co m

10. Termin realizacii zamówienia: 12 tvgodni od dnia podpisania umowv z Wvkonawca.

11. zamawiaiacv może unieważnić postepowanle bez podania przvczvnv.

O fakcie unieważnienia postępowania Zamawiający poinformuje wszystkich Wykonawców

biorących w nim udział. Z §Ąułu unieważnienia postępowania Wykonawcom nie przystuguje żadne

roszczenie w stosunku do Zamawiającego.

---
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dr hab. Kńysztof Gąsior


