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ZAPYTANIE OFERTOWE 
o warto ści szacunkowej nie przekraczaj ącej progu (30 000 euro) stosowania ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie ń  publicznych (teks jednolity Dz.U. z 2013 r. poz.907 
z późn. zm.) 

Zamawiaj ący Zespół  Szkó ł  Ponadgimnazjalnych nr 5 
im. Króla Bolesława Chrobrego 
91-008 Łódź  ul. Drewnowska 88 
sekretariat(zsp5 lodz.pl 
tel. 42 654 27 75; tel./fax. 42 654 03 71 

Przedmiot zamówienia Wymiana okien w ścianach ponad po łacią  dachu oraz okienek na 
strychu, wymiana pokrycia dachowego w obr ębie wymienianych 
okien (lukarny), wymiana obróbek blacharskich w obr ębie lukarn 
i okien: 
- demontaż  obróbek blacharskich w obr ębie przeznaczonych 
do wymiany okien 
- demontaż  drewnianych okien w ścianach ponad po łacią  dachu 
2 szt. o wymiarach (100,00 cm szeroko ści x 80 cm wysoko ści) 
- demontaż  drewnianych okienek strychowych w daszkach lukarn 

32 szt. 	o wymiarach (59,50 cm szeroko ści x 39,00 cm 
wysokości) 
- wymiana odeskowania lukarn 
- montaż  daszków z płyt OSB lub desek na lukarnach 
- wymiana papy termozgrzewalnej w obr ębie lukarn 
- montaż  nowych okien w ścianach ponad po łacią  dachu (PCy, 
jednoskrzydłowe 	z wklejonym 	szprosem, 	całość 	w 	kolorze 
brązowym) - 2 szt. o wymiarach (100,00 cm szeroko ści x 80 cm 
wysoko ści) 
- 	montaż 	nowych 	okienek 	w 	daszkach 	lukarn 	(PCy, 
jednoskrzyd łowe, 	uchylne 	z 	wklejonym 	szprosem, 	całość  
w kolorze brązowym) - 32 szt. 	o wymiarach (59,50 cm 
szeroko ści x 39,00 cm wysoko ści) 
- wykonanie pe łnej obróbki wymienianych okien 
- wykonanie obróbek blacharskich w obrębie lukarn i okien 
- naprawa i obróbka kominów w taśmie izolacyjnej 

Specyfikacja techniczna i przedmiar robót - za łącznik nr 1 

Miejsce realizacji Usługa 	będzie 	realizowana 	w 	budynku 	Zespołu 	Szkół  
Ponadgimnazjalnych nr 5 w Łodzi przy ul. Drewnowskiej 88 



Termin realizacji Wrzesień  - Listopad 2015 r. 

Forma p łatno ści Przelew - 30 dni 

Kryterium oceny ofert Cena, 	rzetelność 	i 	profesjonalizm 	wykonania 	usługi 
potwierdzone rekomendacjami. 
Cena 	brutto 	stanowić 	będzie 	wynagrodzenie 	ryczałtowe 
za realizacj ę  całego przedmiotu zamówienia i b ędzie obejmować  
wszystkie koszty i składniki związane z realizacj ą  przedmiotu 
zamówienia. 
Informujemy, że zaproponowane ceny b ędą  porównane z innymi 
ofertami. 
W toku badania i oceny ofert Zamawiaj ący może żądać  
od Wykonawców wyjaśnień  dotyczących tre ści złożonych ofert. 

Sposób realizacji Bezpo średni kontakt z Zamawiaj ącym. 
Wymogiem 	koniecznym 	do 	przedstawienia 	oferty 
przez Wykonawc ę  jest dokonanie wizji lokalnej w siedzibie 
Zamawiającego. 

Termin składania ofert do dnia 24.08.20 15 r. 

Sposób składania ofert Oferty 	prosimy 	składać 	za 	pomocą 	przesyłki 	pocztowej, 
kurierskiej, poczty elektronicznej, faksu lub osobi ście w siedzibie 
Zamawiającego. 

Sposób przygotowania Wykonawca mo że złożyć  na dane zamówienie tylko jedn ą  ofertę . 
oferty Na ofertę  powinny składać  się  następujące dokumenty: 

- 	Formularza oferty - za łącznik nr 2, 
- 	Aktualny 	odpis 	z 	właściwego 	rejestru 	lub 	aktualne 
zaświadczenie o wpisie do ewidencji dzia łalności gospodarczej 
(kserokopia 	poświadczona 	za 	zgodność 	z 	oryginałem 
Wykonawcy). 

D EKTOR 
Zespołu 	ół  P ridglmnazjagnyc nr 5 im. Króla ołe ł  a C obrego.w Ł i 
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