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Katowice, dnia o4.o4.zol 6

ASP-DAT-z3v - Ą|fzo16

ZAPYTANIE OFERTOWE

dot. zamówienia o wartości nieprzekraczającei 3o.ooo euro

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach przy u|. Raciborskiej 37, 4o-o47 Katowice zaPrasza

do składania ofert na dostawę i montaż ro|et okiennych wewnętrznych do nowego budynku

Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach przy u|. Raciborskiej 5o.

r .  SPECYFTKACJA ZAMOWTENTA

. l '  op i s  przedmiotu  zamówien ia :

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa i  montaż ro|et okiennych wewnętrznych do

nowego budynku Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach przy u| '  Raciborskiej 5o. Do niniejszego

zapytaniazałącza sięzatącznik nr l - oPls PRZEDMloTU ZAMow!ENlA _ szczegotowy opis

w podziafe na zadania.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca moŻe złoŻyć ofertę, co najmniej

na jedno zzadan opisanych w załączniku nr.l.

Wykonawca przy sktadaniu ofeńy winien uwzg|ędnić charakterystykę budynku (pub|iczna szkoła

wyŻsza), pomieszczeń, w szczegó|ności okien do których są przewidziane ro|ety oraz funkcje jakie

mają spełniać.

Zamawiajqcy przewid uje montaz następujących ro|et wewnątrz budyn ku :

DOTYCZY ZADANIA NR r

Ro|ety podgumowane od strony zewnętrznej, od wewnqtrzw ko|orze szarym majq pełnić
funkcje całkowitego zaciemnienia pomieszczenia. Ro|ety mają by, zamontowane w
pracowniach komputerowych i będą wykorzystywane głownie do ce|ów całkowitego
zac iemnienia pomieszczeńw budynku przy u| .  Rac iborsk ie j  5o.
Ro|ety z powtoką si|ver/thermo, od wewnątrz w kolorze szarym _ majĄ pełnić funkcje
całkowitego zaciemnienia pomieszczenia. Ro|ety mają być zamontowane w Pracowniach
komputerowych i będą wykorzystywane gtownie do ce|ów catkowitego zaciemnienia
pomieszczeń w.budynku Przy u|. Raciborskiej 5o.
Ro|ety materiałowe biate powinny być przezierne _ dopuszczać do pomieszczenia jak

najwięcej światła, wykonane z cienkiego materiatu' Rolety mają być zamontowane w
pracowniach w Katedrze MaIarstwa, będą wykorzystywane głownie w celu rozproszenia
światta, a nie zaciemnienia - we wskazanych pomieszczeniach w budynku przy u|'
Raciborskief 5o.
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.  Ro|ety materiałowe w koIorze szarym powinny być umiarkowanie przyciemniajqce - majq
petnić funkcje |ekkiego przyciemnienia pomieszczenia. Ro|ety majq byc zamontowane W
biurach, pomieszczeniach gospodarczych, pomieszczeniach dydaktycznych i  będą
wykorzystywane głownie w ce|u Iekkiego przyciemnienia w pomie szczeniach w budynku przy
u l .  Rac iborsk ie j  5o .

DOTYCZY ZADANIA NR z

. Ro|etY e|ektrycznie opuszczane w kolorze biatym, powinny byĆ przezierne, transparentne _

dopuszczać do pomieszczenia światło, wykonane z c ienkiego materiatu. Ro|ety majq byc
zamontowane w pracowni na belce okiennej, w sposób najmniej ingerujący w konstrukcję
budynku. Będą wykorzystywane głownie w ce|u rozproszenia światła, |ekkiego
przyciemnienia pomieszczenia w budynku przy u|. Raciborskiej 5o' Zamawiający wskaże
miejsce zasi|ania. Montaz winien być wykonany z zachowaniem estetyki,  omijając ściany
ekspozycyjne. Sposób insta|acj i  winien być wykonany w uzgodnieniu zZamawiajqcym, gdyŻ
budynek był oddany W 2ol5 roku i  jest jeszcze na gwarancj i .

Wszystkie ro|ety PoWinny byc wykonane zodpowiedniego materiału i  tak zamontowane 'aby
umoz|iwiać swobodne uzytkowanie we wskazanych pomieszczeniach.

Do niniejszego zapytania ofertowego zatqcza się zdjęcia i rysunki okien niestandardowych
w Poszczegó|nych pomieszczeniach, gdzie zaznaczono m.in. szacunkowq wysokość i szerokość
okien - rolet oraz ich rodzaj.

z'arng:Iłplasv dppu_sz.l4q-]rylzję loka|nq porlieszczeń w budynku Przy u|. Raciborskiej 5o, których
dotyczy zapytanLe ofertgwe. Wizja odbędzie sięf, kwietnia zol6 roku o godzinie 9:oo.

2. Charakterystyka przedmiotu zamówienia

. Wszystkie ro|ety muszq spełniać kryter ia zawarte w 5 258 Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki i  ich usytuowanie (DZ. U. z 2oo2, Nr 75, poz. 690, z poźn. Zm.)
W odniesieniu do proponowanych materiałów, Wvkonawca powinien przedłożvć wraz z oferta
aktualne badania wszvstkich proponowanvch tkanin zgodne z polskimi Normami odnoszacvmisie
do zapalności i  rozprzestrzeniania płomienia przez Wyroby włókiennicze, potwierdzajqce
spełnienie kryter iów o których mowa w 5 258 ust. ].a Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury,
zdnia 12 kwietnia 2oo2 roku, w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynk i i i ch  usy tuowan ie  (Dz .  U .22002,  Nr75,  poz .690,  zpozn.Zm.\ .
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Przez montaż na|eży rozumieć insta|ację komp|etnego igotowego do użycia towaru. Montaż ro|et

winien być wykonany w sposób nie ingerujqcy W ramę okna i  szybę. Nie dopuszcza się wiercenia

czy innego mocowania mogqcego uszkodzić okno.

Dostarczony towar musi być kompletny i  gotowy do użytkowania bez dodatkowych nakładów

inwestycyjnych.

Do ofertv Wvkonawca MUSI DOŁACZYĆ t oPtSAĆ:

1- badania zapa!ności i rozprzestrzeniania sie płomienia WSZYSTKICH PRoPoNOWANYCH

TKANIN potwierdzające spełnienie wszystkich kryter iów o których mowa w 5 258 ust. 1a

Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury, z dnia 1.2 kwietnia 2002 roku, w sprawie warunków

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i  ich usytuowanie (Dz. U. z2002, Nr 75, poz.

690,  z  póżn.  Zm.) :
* ti>4s
* t.<3os
* nie następuje przepa|enie trzeciej nitk i
* nie występują ptonące krop|e

Badania winnv odnosić sie do kolekciitkanin / materiałów oferowanvch i opisanvch przez

wvkonawcę w załaczniku 1.

2 - opisane próbki tkanin zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia

oraz opisze dokładnv sposób montażu poszczególnvch rolet, szczegó|nie ro|et mocowanvch na

beIkach okiennvch i roIet e|ektrvcznie opuszczanvch - i!ość i sposób połaczenia role|

elektrvcznvch, materiałów, mechanizmu działania, wvmagana moc we wtvczkach pradowvch.

iIość potrzebnvch gniazd/wtvczek.

Przed przvstapieniem do reaIizaci i '  Wykonawca będzie zobowiqzany przedstawić Zamawiajqcemu

wzornik i  kata|og tkanin oraz widocznych e|ementów ro|ety (m.in. ko|ory i  tworzywa z jakiego majq

być wykonane, np.: łańcuszki, Iistwy, prowadnice). Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wyboru

ko|orów i  materiałów a wykonawca będzie zobowiqzany je dostarczyć.

Wybór towaru z przedstawionych kata|ogów i wzorników nie będzie miał wpływu na jego cenę.

Przed przvstapieniem do rea|izaci i  przedmiotu zamówienia wykonawca dokona ostatecznego

obmiaru i  og|ędzin wszystkich okien, które majq zostać osłonięte zamawianymi ro|etami.

Zamawiajqcy dopuszcza niewie|kie odstępstwa od wymiarów wskazanych w załqczniku do

Zapytania ofertowego w zakresie niezbędnym do prawidłowego montażu i  użytkowania towaru.

Zmiana wymiarów, o których mowa w poprzednim punkcie nie będzie miała wpływu na cenę

towaru.
. Zamawiajqcy wymaga udzie|enia min. 24 - miesięcznej gwarancj i  na ro|ety i  wykonane prace

montażowe.

W ramach zamówienia (w ramach ceny ofertowej) Wykonawca Powinien:
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t  sPrzedać Akademii Sztuk Pięknych W Katowicach przedmiot zamówienia
. dostarczyc przedmiot zamówienia na wtasny koszt i ryzyko w miejsce wskazane przez

Zamawiającego,
. zamontować ro|ety tak, aby byty komp|etne i gotowe do uzytkowania,
. uporzqdkować miejsce dostawy po jej wykonaniu, W tym wywieźć odpady, opakowania itp.
. przeszkolić wskazane PrzezZamawiajqcego osoby z obstugi,

" przekazać Zamawiającemu sporzqdzoną w języku po|skim dokumentację powykonawczq,
atesty, certyfikaty, gwarancje, sposób montazu itp.

Inne wymagan ia :

Zaoferowany pŻez Wykonawcę asortyment musi:

. pochodzićzbież.ącej produkcji, być pierwszej jakości, fabrycznie novry (nie używany przed
dniem dostawy), nie pochodzić z ekspozycj i  nie prezentowany, wystawiony na imprezach

targowych, w sklepach itp.
.  byc wprowadzony do obrotu, odpowiadać obowiązujqcym normom i byc zgodny

z zasadniczymi normami t j .  posiadać deklarację zgodności wystawioną przez producenta Iub
jego upowaznionego przedstawiciela,

.  być zgodny ze specyf ikacją zamówienia. 4

Pozpstały szczegołowy opis zamówienia znajduje się w załączrr*u.qr

3, Miejsce i  termin składania ofert:
oferty ną|ezy składać do dnia l5 ,  osobiście |ub przesłać na adres:
Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
Dział Administracyjno . Techniczny i  Zamowień Pub|icznych (pokój ool)
ul .  Racibo rska 37

4o-o74 Katowice

4. Termin real izacj i  zamówienia : zamowienie winno być wykonane: w okresie z l  dni
Termin wykonania moze u|ec zmianie (wydłuzeniu) ze wzg|ędu na przeszkody |ezące
po stronnie zamawiajqcego, takie tak: niemoz|iwość przeprowadzenia prac z powodu
Wystaw' zajęć dydaktycznych i  i tp.
Zewzg|ędu na fakt, ze budynek jest eksp|oatowany' (reguIarnie odbywajq się zajęcia
dydaktycznie), prace winny 6yc przeprowadzone w terminie ściś|e uzgodnionym
zzamawiajqcym

. Termin płatności: l4 dni od daty otrzymania faktury.

. cwarancja i  rękojmia: Wykonawca winien udzie| ić Zamawiającemu min. 24 . miesięcznej
gwarancj i  na ro|ety i  wykonane prace montażowe.
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||.  sPosoB ZŁoZEN|A oFERTY
.|. Wykonawca składa ofertę naformu|araLofertowym sPorzqdzonymwgzałączonego Wzoru:

załącznik nr l l z (wraz kopią aktua|nego odPisu z w}aściwego rejestru |ub wvdrux
central nei ewidenci i  i  nformaci i  gospod a rczej.
W przypadku dziatania przez osoby nie ujawnione w rejestrze Wykonawca winien przesłac
petnomocnictwo.

2. Cena podana w ofercie powinna byćwyraŻona w ztotych po|skich z doktadnością do dwóch miejsc
po przecinku i  powinna uwzB|ędniać wszystkie koszty niezbędne do Prawidłowego wykonania
zamówienia zgodnie z oPisem zawartym w zapytaniu ofertowym.

3' Termin związania ofertą wynosi 3o dni.

4. Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami:
AgataCikała agata.cikaIa@asp.katowice.pI

I I I .  OCENA OFERT
l. Kryterium oceny ofert: Zamawiający udzie|i zamówienia Wykonawcy, ktory złoŻy

najkorzystniejszą ofertę cenową w stosunku do jakości ro|et i ich montażu, jaki będzie
najmnie j  ingerowat  w substanc je  budynku.
Zamawiający zastrzega sobie prawo uniewaznienia postępowania bez podania Przyczyny'
Informacje o wyborze oferty |ub uniewaznieniu PostęPowaniaZamawiający zamiesci na stronie
internetowej oraz prześ|e wykonawcom,którzy złoży|i ofeńy. 

.

ZAMAwlAJĄcY

,.'( 
\uu^,ę -t-


