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   URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH

GN.271.10.2019 Gliwice, 18-06-2020 r.

nr kor. UM.551381.2020 

ZAPYTANIE OFERTOWE
bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8

Miasto Gliwice
Wydział Gospodarki Nieruchomościami
ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice
NIP: 631-10-06-640

zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie pod nazwą:
Dostawa i wymiana szyby między centralami wentylacyjnymi K30-K31 na hali

Arena Gliwice 

Opis przedmiotu zamówienia:
Dostawa i wymiana 1 sztuki wkładu szybowego na hali widowiskowo - sportowej pn.
Arena Gliwice, zlokalizowanej w Gliwicach, przy ul. Akademickiej 50, w obszarze
centrali K32 - K31.
Szyba BON_008.2, o wymiarach 1368 x 1704 mm, fasada zimna, nazwa szkła: GT03
- 66.4 VSG ESG (float ESG-1,52PVB-float ESG) grubość 66.4 + sitodruk wzór
w załączniku RAL 6028, grubość pakietu: 13,5 mm. Przed podpisaniem umowy
konieczna jest wizja lokalna oraz zapoznanie się z dokumentacja powykonawczą.

Kod wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 44.22.11.00-6

Pożądany termin realizacji zamówienia: 30-09-2020

Pożądany okres gwarancji: 2 lata

Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:
Propozycję cenową należy dostarczyć pisemnie na adres Zamawiającego lub mailem
na adres gn@um.gliwice.pl do dnia 20-07-2020 r. do godziny 12:00.

Niniejsze zapytanie nie jest zamówieniem i nie obliguje Zamawiajacego
do skorzystania z przedstawionej propozycji.

Osoba uprawniona do kontaktów w sprawie zapytania ofertowego:
Marzena Helwich, - Wydział Gospodarki Nieruchomościami tel. +48 32 32-338-64-35,
pok. nr 31, piętro 0.

Z poważaniem  
Michał Drabik

p.o. Naczelnik Wydziału



Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

GN.271.10.2019
.....................................................

(miejscowość i data)  

..........................................................                  
nazwa i adres wykonawcy-pieczęć

Miasto Gliwice
Wydział Gospodarki Nieruchomościami
ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice

P R O P O Z Y C J A      C E N O W A

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pod nazwą:
Dostawa i wymiana szyby między centralami wentylacyjnymi K30-K31 na hali Arena Gliwice

oferujemy wykonanie przedmiotu zapytania za cenę
Oferuję(my) wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

CENA NETTO
(A)

WARTOŚĆ VAT
(B)

CENA BRUTTO
(C)

ŁĄCZNIE

(cena brutto słownie:

..................................................................................................................................................................................)

na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym.

Dodatkowe informacje (np. termin wykonania lub okres gwarancji, jeżeli są inne niż w zapytaniu ofertowym lub
inne uwagi wykonawcy):                  

 .................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

Załączniki do propozycji cenowej:        

1) ...................................................................

2) ...................................................................

3) ...................................................................

4) ................................................................... 

5) ...................................................................                

            ...............................................................
 (podpis i pieczęć)
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