
Młodzieżowy Dom Kultury      Inowrocław, 26 czerwca 2017 

Im. Janusza Korczaka 

Ul. Najświętszej Marii Panny 14-16 

88-100 Inowrocław 

Tel. 52/357 50 58 

e-mail: mdkinowroclaw@gmail.com 

 

Zapytanie ofertowe nr 1/2017 
(dotyczy remontu wyjścia ewakuacyjnego z sali widowiskowej) 

 

I. ZAMAWIAJĄCY 

Młodzieżowy Dom Kultury, im. Janusza Korczaka,  

ul. Najświętszej Marii Panny 14-16, 88-100 Inowrocław 

NIP: 556-11-65-959, REGON: 000218495 

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia są drzwi ewakuacyjne dwuskrzydłowe, pełne, wyposażone 

w dźwignię (klamkę) przeciwpaniczną, z sali widowiskowej dla 240. osób (w tym 

demontaż starych drzwi i montaż nowych z obróbką). 

2. Szczegóły:  

 
Na zdjęciu po lewej widok z zewnątrz obecnych drzwi. Na zdjęciu po prawej, wymiary 

istniejących drzwi. 

 

III. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

 Oferta powinna: 

 posiadać datę sporządzenia  

 posiadać datę wykonania zlecanego zadania 

mailto:mdkinowroclaw@gmail.com


 termin realizacji 

 okres gwarancji i możliwości serwisowania/konserwowania 

 cenę wykonania zadania 

 zawierać dane adresowe siedziby oferenta, numer telefonu, numer NIP, KRS, 

REGON 

 być podpisana czytelnie przez wykonawcę lub z pieczątką imienną składającego 

ofertę.  
 

IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem:  

 poczty elektronicznej na adres: mdkinowroclaw@gmail.com  

 faksem na nr: 52 357 50 58 

 poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres:  

Młodzieżowy Dom Kultury im. Janusza Korczaka, ul. Najświętszej Marii 

Panny 14-16, 88-100 Inowrocław  
 

do dnia 14 sierpnia 2017 wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru 

przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione 

w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty.  

2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 18 sierpnia 2017.  

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 

6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.mdk-inowroclaw.pl 
 

V. OCENA OFERT 

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 

 Cena 70% 

 Termin realizacji 10% 

 Warunki gwarancji i serwisowania 15% 

 Inne (np. opinie, rekomendacje) 5% 
 

VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów w terminie do 

21 sierpnia 2017r. 
 

VII. DODATKOWE INFORMACJE 

Dodatkowych informacji udziela Edyta Fydrych, dyrektor Młodzieżowego Domu 

Kultury im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu, pod numerem telefonu 602 19 34 37 

oraz adresem email: mdkinowroclaw@gmail.com 

http://www.mdk-inowroclaw.pl/

