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Tomaszów Mazowiecki, dnia 15 stycznia 2018 r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2 z dnia 15.01.2018 
dotyczące dostawy 

PHU „AMBERLEX” Andrzej Ambroziak realizuje projekt pn. „Przystań AMBER Zakościele – zwiększenie 

atrakcyjności turystycznej regionu poprzez utworzenie kompleksowej oferty aktywnej turystyki 

wodnej i wypoczynku nad rzeką Pilicą”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 i zwraca się z prośbą o nieodpłatne przygotowanie 

kalkulacji dotyczącej wykonania i montażu balustrady wewnętrznej. 

 

ZAMAWIAJĄCY 
AMBERLEX Andrzej Ambroziak 
Ul. PCK 2/4  97-200 Tomaszów Mazowiecki 
NIP7291166707 

OPIS PRZEDMIOTU  
ZAMÓWIENIA 

 Wykonanie i montaż balustrady ze stali nierdzewnej (dł. 16 m x wys. 110 
cm), na klatce schodowej  

Rysunek poglądowy 

 
 W skład balustrady wchodzą słupki z rurek min fi 50x3mm i pochwyty  

z rurek min fi 50x30mm, wypełnienie z rurki fi 16mm 

 Montaż konstrukcyjnych elementów balustrady do stopni schodów i 
podestów przy pomocy kotwy chemicznej osadzonej w żelbecie. 

 Oferta powinna zawierać: 

 czas realizacji usługi 

 okres gwarancji na poszczególne prace oraz elementy konstrukcyjne 

 deklarowany czas usunięcia ewentualnych wad i defektów 
powstałych w okresie obowiązywania gwarancji.  

 cena balustrad uwzględnia robociznę, materiały i sprzęt 

KONTAKT 
 W SPRAWIE  
ZAMÓWIENIA 

Andrzej Ambroziak tel.: 602 321 035 

MIEJSCE I SPOSÓB  
SKŁADANIA OFERTY 

W siedzibie firmy lub jako skan wypełnionego i podpisanego formularza 
ofertowego drogą elektroniczną  na adres: amberlex@op.pl   

TERMIN SKŁADANIA 
OFERT 

02.02.2018 r. do godz.15.00   

TERMIN WYBORU 
OFERTY 

03.02.2018 r. 

TERMIN REALIZACJI 
ZAMÓWIENIA 

dostawa i montaż nie później niż 28.02.2018 r. 

KRYTERIA OCENY I 
WYBORU OFERTY 

 
Cena netto w PLN - waga kryterium – 100%.  
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INFORMACJE 
DOTYCZĄCE 
WYBORU 
NAJKORZYSTNIEJSZEJ 
OFERTY:  

 W przypadku, gdy w określonym terminie nie wpłynie żadna oferta lub 
wpłynie mniej niż 2 ważne oferty Zamawiający może unieważnić 
postępowanie i przeprowadzić je ponownie. 
Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony na stronie internetowej 
pod adresem: amber.travel oraz przesłany Wykonawcom biorącym udział  
w niniejszym zapytaniu drogą elektroniczną. 

WARUNKI UDZIAŁU 
W POSTĘPOWANIU 

1. Oferty składane drogą mailową muszą być skanem podpisanej wersji 
papierowej oferty.  

2. Oferty złożone przy pomocy poczty elektronicznej, zawierające 
wypełnione komputerowo, ale niepodpisane dokumenty, nie będą 
rozpatrywane. 

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani ofert 
wariantowych. 

4. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. 

POSTANOWIENIA 
OGÓLNE 

1. udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy 
zaakceptowali bez zastrzeżeń wszystkie postanowienia niniejszego 
zapytania ofertowego. 

2. Oferty nie spełniające wymagań zawartych w zapytaniu ofertowym, 
nie będą rozpatrywane – zostaną odrzucone. 

3. Oferta powinna zawierać cenę transportu do siedziby Zamawiającego 
wliczoną w wartość urządzeń. 

4. Uczestnik postępowania ma prawo zwrócić się do Zamawiającego  o 
wyjaśnienie treści zapytania ofertowego w formie pisma przesłanego  
na adres Zamawiającego lub za pomocą poczty elektronicznej.  

5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz 
złożeniem oferty. 

ZAŁĄCZNIKI Formularz ofertowy (Załącznik nr 1) 

 

 

 

        

…………………………………….……...…………………………………………. 

podpis i pieczęć Zamawiającego lub osoby upoważnionej 

 

 

 

 
 
Załączniki 

 Formularz ofertowy 
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