
 

SPECYFIKACJA NR 6 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na montaż automatycznych ciśnieniowych 

nawiewników powietrza w budynkach Spółdzielni  w roku 2022. 

 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest zakup specyfikacji w cenie 50 zł/na każdy zakres 

robót/ oraz wpłacenie wadium w wysokości 1000 zł przelewem na konto Spółdzielni w PKO 

o/Zamość nr 83 1020 5356 0000 1702 0005 0831  do dnia 10.02.2022 r. włącznie. 

 
I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

- Montaż automatycznych ciśnieniowych nawiewników powietrza w oknach na klatkach 

schodowych, piwnicach oraz mieszkaniach w budynkach Spółdzielni. 

- Wykonanie frezowania (powiększania) szczelin w profilach okna z istniejącym 

nawiewnikiem. 

TYP NAWIEWNIKA 

- automatyczny ciśnieniowy nawiewnik VENTAIR  firmy BREVIS. 

- wydajność minimum 20 m³/h. 

 
II. ZAKRES PRAC REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. montaż automatycznych ciśnieniowych nawiewników powietrza w klatkowych oknach  

PCV (termin i zakres szczegółowy do ustalenia ze Spółdzielnią). 

2. montaż automatycznych ciśnieniowych nawiewników powietrza w piwnicznych 

okienkach PCV( termin i zakres szczegółowy do ustalenia ze Spółdzielnią). 

3. montaż automatycznych ciśnieniowych nawiewników powietrza (białe lub w kolorze) w 

oknach  PCV lub drewnianych w mieszkaniach (termin i zakres szczegółowy do ustalenia 

ze Spółdzielnią). 

4. montaż automatycznych ciśnieniowych nawiewników powietrza (białe lub w kolorze) w 

oknach  PCV lub drewnianych w lokalach usługowych (termin i zakres szczegółowy do 

ustalenia ze Spółdzielnią). 

5. wykonanie frezowania (powiększania) szczelin w profilach okna z istniejącym 

nawiewnikiem (termin i zakres szczegółowy do ustalenia ze Spółdzielnią). 

     

III. WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Należność za wykonanie prac realizowana będzie fakturą po odebraniu robót. 

       2. Termin płatności faktur za montaż nawiewników oraz wykonanie frezowania szczelin   

istniejących nawiewników: przelew 30 dni od daty dostarczenia faktury. 

 
IV. KRYTERIA WYBORU OFERTY 

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny oferty: 

 100 % cena,  

Ponadto oferent powinien spełniać warunki: 

 udokumentowana referencjami dobra jakość i terminowość wykonanych prac i stosowanych 

materiałów. Referencje winny zawierać informację o ilości robót, terminach realizacji, 

miejscu wykonania oraz być analogiczne do przedmiotu zamówienia.  

Nie spełnienie ww. warunku skutkować będzie odrzuceniem oferty.  

 
V.OFERTA WINNA ZAWIERAĆ: 

1. Nazwę i siedzibę oferenta oraz jego status prawny. 

2. Aktualne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta, wypis z właściwego rejestru 

    podmiotów gospodarczych lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności   

gospodarczej. 



  

3. Kopię uprawnień kwalifikacyjnych do wykonania zamówienia. 

     4.Oświadczenie, że oferent posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie i potencjał, a także  

pracowników zdolnych do wykonywania przedmiotu zamówienia.  

     5.Oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się z warunkami przetargu i specyfikacją i 

akceptuje je bez zastrzeżeń.  

 6. Wykaz prac związanych z przedmiotem zamówienia poparty referencjami. 

 7. Kopie dowodu wpłaty wadium i zakupu specyfikacji. 

 8. Polisę ubezpieczeniową odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności. 

 9. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych.      

 10. Cenę ryczałtową netto wykonania usługi - montażu jednego nawiewnika wg 

specyfikacji opisanej w pkt. II. 

Uwaga! Cena ryczałtowa powinna obejmować koszty robocizny, materiałów i sprzętu. 

       11. Cenę ryczałtową netto wykonania usługi – wykonania frezowania szczeliny w profilu 

okiennym 1 szt. 

 

 

Uwaga! za lokal „nie udostępniony” wynagrodzenie nie będzie regulowane. 

 

Ceny przedstawione w ofercie będą obowiązywały do 31.12.2022 r. 

 

 

 

Zamość dn. 17.01.2022 r. 

  

  

 

                     OPRACOWAŁ:                                                          ZATWIERDZIŁ: 

               Zbigniew Moszczyński                                                    Zastępca Prezesa 

                                                                                                  Małgorzata Żelechowska 

                                

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 


