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ZAPYTANIE CENOWE 

pn. Modernizacja drzwi w budynku hotelowym w Kalsku 

 

Nazwa i adres Zamawiającego: 

Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 

Kalsk 91 

 66-100 Sulechów  

Tel. (68) 385 20 91  

e-mail: sekretariat@lodr.pl 

https://platformazakupowa.pl/pn/lodr 

 

Opis przedmiotu zamówienia : 

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja drzwi w budynku hotelowym Lubuskiego Ośrodka 

Doradztwa Rolniczego w Kalsku polegająca na dostawie i montażu drzwi wraz z przebudową zgodnie 

z załączonym Przedmiarem Robót – Załącznik nr 2.  

Kod CPV: 

45421130-4 Instalowanie drzwi i okien 

44221000-5 Okna, drzwi i podobne elementy 

Postępowanie prowadzone jest z wyłączeniem zastosowania przepisów ustawy z dnia października 2019 

r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.2022.1710 z dnia 16.08.2022 r – na podstawie 

art. 4 pkt 8. Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia prowadzone jest na podstawie Regulaminu 

udzielania zamówień publicznych do kwoty nieprzekraczającej 130.000,00 zł w Lubuskim Ośrodku 

Doradztwa Rolniczego w Kalsku.  

1. Termin realizacji zamówienia:  do 23.12.2022 r. 

Miejsce, termin, forma złożenia oferty: Sekretariat LODR Kalsk 91, 66-100 Sulechów lub e-mail 
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sekretariat@lodr.pl ,  oraz za pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/lodr 

do dnia 26.09.2022 r. do godz. 10.00 

2. Termin otwarcia ofert 26.09.2022 r., godz. 10.15 

3. Warunki płatności:  przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowej faktury 

4. Osoba upoważniona do kontaktu Małgorzata Hassa , tel. 683852091 wew. 360 

5. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim na 

formularzu stanowiącym Załącznik nr 1. 

Oferty składane przesyłką poleconą lub osobiście lub za pośrednictwem posłańca należy złożyć                           

w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Zapytanie cenowe pn. Modernizacja drzwi w budynku hotelowym 

w Kalsku”. 

Za dzień złożenia oferty uznaje się termin wpływu oferty do siedziby Zamawiającego lub na adres                    

e-mail wskazany przez Zamawiającego.  

6. Termin związania ofertą – 30 dni od upływu ostatecznego terminu składania ofert. 

7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

8.  Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, zgodnie z określonymi w postępowaniu kryteriami 

wyboru ofert – wyłącznie kryterium ceny ( 100 % cena ). 

Do realizacji zamówienia zostanie wybrany wykonawca, który spełni warunki zapytania ofertowego                         

i zaoferuje najniższą cenę.  

9. Wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia w tym koszt transportu /przesyłki leżą po stronie 

Dostawcy/Wykonawcy. 

10.Dostawca/Wykonawca gwarantuje, że produkt jest nowy, fabrycznie zapakowany i wolny od wad. 

11. Gwarancja minimum 36 miesięcy. 

12.Warunkiem złożenia oferty jest zapoznanie się z treścią ww. punktów i ich akceptacja. Akceptując 

powyższe warunki Oferent/Wykonawca wyraża zgodę na jego wszystkie postanowienia i zobowiązuje 

się do ich przestrzegania.  

13. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania bez podania przyczyn. 

14.Załączniki: 

- Załącznik nr 1 Formularz Oferty  

- Załącznik nr 2 Przedmiar Robót 

- Załącznik nr 3 Projekt umowy 
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