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ZAPYTANIE   OFERTOWE 

Postępowanie o zamówienie publiczne do 14.000 euro 
 
 
1. Zamawiający:         Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie 

                           ul. 700- lecia 36    88-400  Żnin  
                           tel. 52 303 29 10          fax  52 303 29 20   

      
 
2. Przedmiot zamówienia: 

 
           W imieniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie zwracam się z 
prośbą o przedstawienie oferty na niżej podany Przedmiot zamówienia: 
„Dostawa wraz z montażem okna przeciwpożarowego – nieotwieranego w budynku 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie ul. 700-lecia 36 .”  
 
3. Szczegółowe warunki zamówienia:  

 
Usługa demontażu starego okna w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Żninie ul. 700-lecia 36 pokój nr 4 parter oraz w jego miejsce montaż okna 
przeciwpożarowego, nieotwieranego o  odporności  ogniowej  E60 wraz z 
wykonaniem niezbędnych robót, koniecznych do prawidłowego wykonania 
przedmiotu umowy.   
Złożenie oferty może nastąpić po dokonaniu wizji lokalnej pomieszczenia, celem 
sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac oraz samodzielnym 
dokonaniu  pomiarów okna.  
 
4. Termin realizacji zamówienia :                                                                                             
      Termin realizacji zamówienia: do 30 listopada 2013 roku.  
 
5. Kryterium wyboru oferty:  cena 100%. 
 
 
 
 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie 

88- 400 Żnin, ul. 700-lecia 36 

tel. (052) 30-32-910; fax. (052) 30-32-920 

e-mail: mops.znin@paluki.pl; mops@um.znin.pl  

www.mops-znin.pl 

 

 

 



6. Termin i miejsce składania ofert upływa: 
  

Ofertę należy złożyć osobiście  w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Żninie 
ul. 700 –lecia 36 pokój nr 1 I piętro – „Sekretariat” do dnia 17 października 2013  
roku do godziny 10,00 lub przekazać za pośrednictwem poczty lub dowolnie 
wybranego kuriera  do dnia 17 października 2013 roku do godziny 10,00 pod 
wyżej wskazany adres.(Decyduje data stempla oraz godzina wpływu do 
Sekretariatu MOPS.)   
 

7. Termin i miejsce otwarcia ofert: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 października 
2013 roku. o godzinie 10,15 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Żninie – I 
piętro pokój nr 2.  

 
8. Inne warunki do spełnienia przez wykonawcę:  

1. Wykonawca powinien posiadać niezbędna wiedzę oraz doświadczenie.  
2. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania wymaganych prawem 

dokumentów pozwalających na dostawę oraz montaż okna 
przeciwpożarowego.  
 

9. Opis sposobu przygotowania oferty:  
 

1. Ofertę należy przesłać na formularzu ofertowym stanowiącym  załącznik nr 
1 do zapytania ofertowego. 

2. Oferta ma być sporządzona w języku polskim, czytelną i trwałą techniką . 
3. Oferta ma być podpisana przez osobę uprawnioną do występowania w imieniu 

Wykonawcy   i opatrzona pieczęcią.  
4. Każdy Wykonawca przedłoży tylko jedna ofertę.  

Oferta  musi być wyrażona cyfrowo ( do dwóch miejsc po przecinku)  i słownie.  
5. Oferta musi zawierać również parafowany na każdej stronie wzór umowy, 

stanowiący załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.   
 
10.  Osoba do kontaktu ze strony Zamawiającego :  Maria Bursztyńska   

tel. (52) 3032911. 
 
 

        
                                                   
 
                                                           Z  poważaniem:  
          Maria Bursztyńska  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


