
 

 

 

 

 

 

Poznań dn. 30.03.2020 r. 

 

Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o.o. 

ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 4066 

61-441 Poznań 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

Działając w imieniu spółki Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o.o. 

z siedzibą i adresem w Poznaniu przy ul. 28 Czerwca 1956 r. numer 406 (dalej jako 

„Spółka” lub „Zamawiający”), zapraszamy do złożenia oferty na: 

„Wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu przegląd i konserwacji 

ślusarki drzwiowej pożarowej w budynkach biurowych nr 400, 404 i 406 

zlokalizowanych przy ul. 28 Czerwca 1956 r. w Poznaniu.” 

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem Zamówienia jest usługa polegająca na 

Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądu serwisowego i konserwacji 

drzwi stalowych płaszczowych oraz drzwi aluminiowych przeszklonych w 

budynkach biurowych nr 400, 404 i 406 zlokalizowanych przy ul. 28 Czerwca 1956 

r. w Poznaniu. 

1.1. Budynek nr 400 

1.1.1. Drzwi stalowe płaszczowe przeciwpożarowe – 14 szt. – klatka schodowa 

K2. 

1.1.2. Drzwi aluminiowe (przeszklone) – wejście główne – 2 kmpl. 

1.2. Budynek nr 404  

1.2.1. Aluminiowo szklane drzwi rozwierane zewnętrzne poziom +5 (wyjścia na 

taras) – 4 [szt.] 

1.2.2. Aluminiowo szklane drzwi rozwierane wewnętrzne poziom od +1 do +5 

zlokalizowane na holach windowych – 9 [szt.] 
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1.2.3. Aluminiowo szklane drzwi rozwierane wewnętrzne o odporności ogniowej 

poziom 0 – 3 [szt.] 

1.2.4. Aluminiowo szklane drzwi zewnętrzne ewakuacyjne z dźwigniami 

antypanicznymi poziom 0 (klatka schodowa K3 i K4, BOK WDGiR) – 4 

[szt.] 

1.2.5. Drzwi stalowe płaszczowe przeciwpożarowe (klatki schodowe K3 i K4 oraz 

pomieszczenia techniczne na poziomie -1) – 30 [szt.] 

1.3. Budynek nr 406 

1.3.1. Aluminiowo szklane drzwi rozwierane wewnętrzne poziomu +5 (hall 

windowy) – 2 [szt.] 

1.3.2. Aluminiowo szklane drzwi rozwierane wewnętrzne o odporności ogniowej 

poziomu 0 – 3 [szt.] 

1.3.3. Aluminiowo szklane drzwi zewnętrzne ewakuacyjne z dźwigniami 

antypanicznymi – 2 [szt.] 

1.3.4. Drzwi stalowe płaszczowe przeciwpożarowe (klatki schodowe K1 i K2 oraz 

pomieszczenia techniczne na poziomie -1) – 35 [szt.] 

1.3.5. Wymiana: Wybić uszkodzony trzpień i zamontować nowy po 

wcześniejszym nasmarowaniu miejsca mocowania. Sprężynę w zawiasie 

samozamykającym wymienić dopiero po wybiciu całego trzpienia. Należy 

pamiętać o regulacji drzwi po całkowitej wymianie. – dotyczy 2 sztuk 

drzwi zlokalizowanych na poziomie -1. 

2. Szczegółowy zakres usługi według załącznika nr 2 

2. OFERTA 

2.1. Wykonawca winien przedstawić ofertę cenową ryczałtową (cena netto oraz cena 

brutto) za wykonanie usługi pn. „Wykonanie usługi polegającej na 

przeprowadzeniu przegląd i konserwacji ślusarki drzwiowej pożarowej w 

budynkach biurowych nr 400, 404 i 406 zlokalizowanych przy ul. 28 Czerwca 

1956 r. w Poznaniu.” uwzględniającą wszystkie koszty i prace niezbędne do 

wykonania całości zamówienia.  

2.2. Cena ofertowa powinna być podana cyfrowo i słownie. 

2.3. Każdy Wykonawca powinien złożyć tylko jedną ofertę cenową obejmującą cały 

zakres zamówienia. 

2.4. Zamawiający zastrzega, iż ustalona w Ofercie wysokość wynagrodzenia jest 

ostateczna, niezależnie od rozmiaru robót i innych świadczeń oraz ponoszonych 

przez Wykonawcę kosztów ich realizacji w trakcie trwania Umowy.  

2.5. Za ustalenie ilości robót i innych świadczeń oraz za sposób przeprowadzenia na 

tej podstawie kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie 

Wykonawca. 
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2.6. Przed złożeniem oferty należy zapoznać się z zainstalowanymi w budynkach 

systemami i urządzeniami.  

2.7. Rodzaj systemów należy sprawdzić w poszczególnych obiektach oraz 

w posiadanej przez WCWI dokumentacji technicznej, która jest do wglądu 

w siedzibie WCWI. 

2.8. W razie potrzeby istnieje możliwość wizji lokalnej po wcześniejszym uzgodnieniu 

terminu. 

2.9. Oferta musi być sporządzona w języku polskim oraz podpisana przez Wykonawcę 

lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy (pełnomocnika) upoważnionego 

do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości 

odpowiadającej cenie oferty, pod rygorem nieważności oferty. 

2.10. Oferta musi być sporządzona na formularzu ofertowym (wg. załącznika nr 1). 

3. TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY: 

Ofertę w formie elektronicznej prosimy przesłać na adres e-mail: biuro@wcwi.com.pl 

albo tomasz.banaszak@gjw.pl do dnia 10.04.2020 r. do godziny 12:00 z dopiskiem: 

„OFERTA na: Wykonanie serwisu drzwi w budynkach nr 400, 404 i 406”  

Termin składania ofert: 10.04.2020 r. godzina 12:00.  

Termin otwarcia ofert: 10.04.2020 r. godzina 12:15. 

4. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

21 dni od dnia przesłania Zlecenia. 

5. KRYTERIA WYBORU OFERTY: 

5.1. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się 

wyłącznie kryterium ceny (100% cena podana w złotych netto).  

5.2. Zamówienie udzielone zostanie wykonawcy, który w złożonej ofercie zaproponuje 

Spółce najniższą cenę.  

5.3. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że zostały 

złożone oferty o takiej samej cenie, Spółka wzywa wykonawców, którzy złożyli 

te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Spółkę ofert dodatkowych. 

Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż 

zaoferowane w złożonych ofertach. 

5.4. WCWI sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji cenowych 

ze wszystkimi Wykonawcami, którzy złożyli ważne oferty w prowadzonym 

postępowaniu jeżeli ceny złożonych ofert przekraczają kwotę jaką Zamawiający 

przeznaczył na realizację zamówienia. 

6. POZOSTAŁE: 

6.1. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Spółki do zawarcia 

umowy. 

mailto:biuro@wcwi.com.pl
mailto:tomasz.banaszak@gjw.pl
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6.2. Okres związania ofertą wynosi 30 dni liczonych od terminu składania ofert 

wskazanego w niniejszym zapytaniu ofertowym. 

6.3. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Spółka zastrzega sobie 

prawo do skontaktowania się z poszczególnymi wykonawcami w celu 

uzupełnienia lub doprecyzowania dokumentacji ofertowej, do odpowiedzi na 

wybraną ofertę.  

6.4. Spółka nie przewiduje zwrotu jakichkolwiek kosztów przygotowania oferty, 

złożenia oferty i udziału w niniejszym postępowaniu, niezależnie od wyniku 

postępowania.  

6.5. Spółka zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania lub do odstąpienia 

od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.  

 

Załączniki:    

1.Formularz Ofertowy; 

2.Podstawowy zakres usługi 
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FORMULARZ OFERTOWY 

 

 

 

Pieczęć firmowa wykonawcy 

Wielkopolskie Centrum  

Wspierania Inwestycji Sp. z o.o.  

w Poznaniu,  

ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 406 

 

My, niżej podpisani,

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

Działając w imieniu i na rzecz (nazwa, adres, tel., faks, adres e-mail)

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

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

w odpowiedzi na przekazane Zapytanie Ofertowe na:  

Wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu przegląd i konserwacji 

ślusarki drzwiowej pożarowej w budynkach biurowych nr 400, 404 i 406 

zlokalizowanych przy ul. 28 Czerwca 1956 r. w Poznaniu. 

składamy niniejszą ofertę: 

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami Zapytania Ofertowego i nie wnosimy do 

nich żadnych zastrzeżeń. 

Oferujemy realizację całości zamówienia zgodnie z Zapytaniem Ofertowym za cenę netto 

_________________ zł, słownie złotych, podatek od towarów i usług VAT 

_________________, brutto _________________zł, słownie złotych: 

_________________ 

 

Zobowiązujemy się realizować zamówienie w terminach określonych w Zapytaniu 

Ofertowym, tj. 21 dni od daty otrzymania zlecenia. 

Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni. 

Ofertę składamy na ___ ponumerowanych stronach: 

Załączniki: 

1) ………………………….. 

  

…………………….., dn. ……………………..                

 

 

…….………………………… 

(podpis upoważnionego przedstawiciela)  
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ZAŁĄCZNIK NR 2 

 

 

LISTA CZYNNOŚCI SERWISOWYCH 

 

Aluminiowo szklane ewakuacyjne drzwi rozwierane zewnętrzne poziomu 0 wraz z 

siłownikiem otwierającym, antypaniczne 

Przegląd serwisowo - konserwacyjny obejmujący: 

sprawdzenie prawidłowości funkcjonowania, konserwacja i ewentualna regulacja okuć - 

dźwignie antypaniczne typu FAPIM PANAMA BAR - blokada 1 punktowa z 

mikroprzełącznikiem 

kontrola funkcjonowania (otwarte-zamknięte), regulację drzwi 

sprawdzenie prawidłowości funkcjonowania, konserwacja i ewentualna regulacja zawiasów, 

elektrozaczepów i ich połączeń, samozamykaczy itp. (jeżeli występują) 

kontrola stanu i konserwacja uszczelek, przesmarowanie zawiasów i innych części 

ruchomych, konserwacja systemu drenażu i w razie potrzeby korekta ustawienia zawiasów 

kontrola poprawności działania siłowników pod względem mechanicznym (elementy 

mocujące) i elektrycznym (próbne uruchomienie) 

sprawdzenie ogólnego stanu  - wskazanie wad/uszkodzeń  mechanicznych nie objętych 

gwarancją a wymagających wymiany ze względu na poprawność funkcjonowania systemu 

  

Aluminiowo szklane drzwi rozwierane zewnętrzne poziomu +5          

Przegląd serwisowo - konserwacyjny obejmujący: 

kontrolę funkcjonowania (otwarte-zamknięte), regulację drzwi 

sprawdzenie prawidłowości funkcjonowania, konserwacja i ewentualna regulacja zawiasów, 

zamków, okuć, elektrozaczepów i ich połączeń, samozamykaczy itp. (jeżeli występują) 

kontrola stanu i konserwacja uszczelek, przesmarowanie zawiasów i innych części 

ruchomych, konserwacja systemu drenażu i w razie potrzeby korekta ustawienia zawiasów 

sprawdzenie ogólnego stanu  - wskazanie wad/uszkodzeń  mechanicznych nie objętych 

gwarancją a wymagających wymiany ze względu na poprawność funkcjonowania systemu 

Aluminiowo szklane drzwi rozwierane wewnętrzne poziomu od +1 do +5      

Przegląd serwisowo - konserwacyjny obejmujący: 

kontrolę funkcjonowania (otwarte-zamknięte), regulację drzwi 

sprawdzenie prawidłowości funkcjonowania, konserwacja i ewentualna regulacja zawiasów, 

zamków, okuć, elektrozaczepów i ich połączeń, samozamykaczy itp. (jeżeli występują) 
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kontrola stanu i konserwacja uszczelek, przesmarowanie zawiasów i innych części 

ruchomych i w razie potrzeby korekta ustawienia zawiasów 

sprawdzenie ogólnego stanu  - wskazanie wad/uszkodzeń  mechanicznych nie objętych 

gwarancją a wymagających wymiany ze względu na poprawność funkcjonowania systemu 

  

Aluminiowo szklane drzwi rozwierane wewnętrzne o odporności ogniowej poziomu 

0 

Przegląd serwisowo - konserwacyjny obejmujący: 

kontrolę funkcjonowania (otwarte-zamknięte), regulację drzwi 

sprawdzenie prawidłowości funkcjonowania, konserwacja i ewentualna regulacja zawiasów, 

zamków, okuć, elektrozaczepów i ich połączeń, samozamykaczy itp. 

kontrola stanu i konserwacja uszczelek, przesmarowanie zawiasów i innych części ruchomych 

i w razie potrzeby korekta ustawienia zawiasów 

sprawdzenie ogólnego stanu  - wskazanie wad/uszkodzeń  mechanicznych nie objętych 

gwarancją a wymagających wymiany ze względu na poprawność funkcjonowania systemu 

 

 

Drzwi stalowe płaszczowe przeciwpożarowe 

 

Przegląd techniczny powinien obejmować m.in. następujące czynności:  

1. Sprawdzenie funkcjonowania drzwi - kontrola okresowa drzwi jest związana 

bezpośrednio z utrzymaniem odpowiedniego stanu technicznego drzwi, co za tym idzie 

utrzymania zakładanych funkcji (przeciwpożarowość, dymoszczelność, akustyka, 

funkcjonalność mechaniczna) 

2. Sprawdzenie szczeliny pomiędzy posadzką a skrzydłem (luz musi wynosić maksymalnie 

8 mm),  

3. Sprawdzenie powłoki lakierniczej,  

4. Sprawdzenie i ewentualne poprawienie mocowania zamków, rygli - zamek nie powinien 

wykazywać trudności przy otwieraniu za pomocą klamki lub/i klucza. Klamka musi 

wracać do pierwotnego położenia po zwolnieniu. Język zamka nie może się zacinać i 

blokować drzwi przy swobodnym zamykaniu drzwi przez mechanizmy 

samozamykające. Sprawdzenie śrub mocujących zamek (ewentualne dokręcenie), 

kontrola luzu zapadki i poprawność jej funkcjonowania. Sprawdzenie mocowania 

klamek do płyty drzwiowej i łożyska klamek. Konserwacja: Zaleca się okresowe 

nasmarowanie wszystkich ruchomych elementów, oliwienie zapadki i rygla. Wymiana: 

W razie trwałego uszkodzenia zamka lub klamek zalecana jest wymiana całego 

mechanizmu. Zamek wymienić po uprzednim zdemontowaniu okuć 
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5. Sprawdzenie stanu uszczelki pęczniejącej - uszczelkę należy sprawdzić pod względem 

funkcjonalnym. Powinna przylegać na całym obwodzie. Nie powinna wykazywać 

uszkodzeń, wyraźnych zniekształceń lub spęcznień. 

Wymiana: Odkleić uszczelkę na całej długości. Usunąć ewentualne, pozostałe 

fragmenty. Wyczyścić środkiem odtłuszczającym. Przykleić nową uszczelkę na 

wyschniętą powierzchnię. 

6. Regulacja samozamykaczy Kontrola funkcjonowania i regulacja samozamykacza 

(sprawdzenie naciągu sprężyny samozamykacza oraz przeprowadzenie ewentualnej 

korekty siły zamykania (sprawdzenie naciągu sprężyny samozamykacza oraz 

przeprowadzenie ewentualnej korekty siły zamykania). 

7. Przesmarowanie zawiasów i innych elementów ruchomych Zawiasy powinny 

funkcjonować bez skrzypienia i zacięć. Trzpienie wewnętrzne bez uszkodzeń, 

zamocowane równomiernie w zależności do wyregulowania drzwi. Sprawdzenie 

mocowania zawiasów do płyty drzwiowej i do ościeżnicy. Zawias z funkcją 

samozamykającą nie może wykazywać zacięć bądź uszkodzeń sprężyny. Blokada 

naprężenia sprężyny samozamykającej w żadnym wypadku nie może przeszkadzać w 

funkcjonowaniu. 

Konserwacja: smarowanie zawiasów i w razie potrzeby korekta ustawienia zawiasów 

8. Sporządzenie protokołu przeglądu technicznego i czynności konserwacyjnych.  


