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Urząd Miasta Milanówka 
ul. Kościuszki 45 
05-822 Milanówek 

   

Znak sprawy: ORG.271.87.2016                                     

 

Z A P Y T A N I E    C E N O W E 

o udzielenie zamówienia do kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo 
zamówień publicznych 

 
na wykonanie: WYMIANY DWÓCH PAR DRZWI WEJŚCIOWYCH DO BUDYNKU 
„A” URZĘDU MIASTA MILANÓWKA PRZY UL. KOŚCIUSZKI 45 WRAZ  
Z NIEZBĘDNYMI PRACAMI BUDOWLANYMI. 
 

1. Opis przedmiotu zamówienia 
 

I. Wykonawca zobowiązuje się do wymiany istniejących drzwi 
wejściowych do budynku Urzędu Miasta Milanówka zgodnie z podaną 

przez Zamawiającego specyfikacją techniczną. 
 

II. Wymiana w szczególności polegać ma na: demontażu istniejących 

drzwi wraz z ich protokolarnym odbiorem na koszt własny, montażem 
nowych drzwi wraz z ościeżnicą i listwami opaskowymi, regulacją 
drzwi oraz wykonaniu niezbędnych prac budowlanych, które wynikną 

podczas wykonywania prac (m. in. uzupełnienie ubytków w ścianach). 
 

III. Wszystkie materiały niezbędne do wykonania usługi Wykonawca 
powinien zapewnić we własnym zakresie i na koszt własny, powinny 
one być atestowane lub certyfikowane celem zapewnienia wysokiej 

jakości usługi, stabilności konstrukcji i kształtu oraz zapewnienia 
niezawodnego funkcjonowania. 

 
IV. Szczegółowa specyfikacja drzwi: 

1) Drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe dębowe (prawe skrzydło 

otwierane na zewnątrz) – stojąc przed budynkiem, o wymiarach  
1270 x 2450: 

a) Ramy grubości 68 mm wykonane z klejonego warstwowo 

drewna dębowego 
b) Płyciny wykonane z wodoodpornych sklejek i ocieplone 

pianą poliuretanową 
c) Ościeżnica – dąb 160 mm + listwy opaskowe 130 mm  
d) Drzwi barwione w procesie impregnacji, polakierowane 

e) Zamek antywłamaniowy z ryglami, minimalna klasa 
zabezpieczeń „5” 

f)    Dwie wkładki bębenkowe o klasie odporności na włamanie 
„C” 

g) Dwie uszczelki Q-Lon  

h) Zawiasy regulowane 3D 
i)    Próg aluminiowy z przekładka termiczną 
j)   Samozamykacz z blokada otwarcia, pochwyt, szyld górnej 

wkładki, osłonki na zawiasy 
k) Kolor brązowy z palety RAL – uzgodniony z Zamawiającym 
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2) Drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe dębowe z szybą (lewe skrzydło 
otwierane na zewnątrz) – stojąc przed budynkiem, o wymiarach  
1250 x 2790 (wymiar szyby 1250 x 740): 

a)  Ramy grubości 68 mm wykonane z klejonego warstwowo 
drewna dębowego 

b) Płyciny wykonane z wodoodpornych sklejek i ocieplone 
pianą poliuretanową 

c)  Ościeżnica – dąb 170 mm + listwy ćwierćwałki  

d) Szyba: 44,4/18acr/4t/18acr/4t, U=0,5 klasy P-4 
e)  Drzwi barwione w procesie impregnacji, polakierowane 
f)   Zamek antywłamaniowy z ryglami, minimalna klasa 

zabezpieczeń „5” 
g)  Dwie wkładki bębenkowe o klasie odporności na włamanie 

„C” 
h) Dwie uszczelki Q-Lon  
i)   Zawiasy regulowane 3D 

j)   Próg aluminiowy z przekładka termiczną 
k) Samozamykacz GEZE (lub równorzędny) z blokada otwarcia, 

pochwyt, szyld górnej wkładki, osłonki na zawiasy 
l)   Kolor brązowy z palety RAL – uzgodniony z Zamawiającym 

 

 
 

VI. Zamawiający zastrzega iż podane wymiary są wymiarami 
orientacyjnymi, a Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji 

usługi zobowiązany jest do dokonania szczegółowych pomiarów drzwi. 
Niedokonanie pomiarów we własnym zakresie nie zwalnia Wykonawcy 
z obowiązku prawidłowego obsadzenia i zamontowania drzwi. 
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VII. Zamawiający informuje, iż budynek Urzędu Miasta Milanówka  

w którym wykonana ma być powyższa usługa jest pod nadzorem 
konserwatora zabytków. Zamawiający posiada zgodę konserwatora 
zabytków na przeprowadzenie powyższych prac, z zastrzeżeniem iż 

nowe drzwi będą jak najbardziej zbliżone wyglądem do istniejących  
z zachowaniem kolorystyki jak również otwory drzwiowe pozostaną 
bez zmian, tj. bez ewentualnego zmniejszenia czy zwiększenia. 

 
VIII. Zamawiający dopuszcza przed złożeniem oferty dokonanie pomiarów 

oraz wizji lokalnej po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod 
numerem 506 320 369 bądź mailowym: michal.piwek@milanowek.pl  
i ustaleniu terminu. 

 
IX. Zamawiający do zapytania cenowego załącza zdjęcia istniejących 

drzwi, co powinno ułatwić Wykonawcy złożenie oferty. 
 

    
 

 
a.   termin realizacji/wykonania zamówienia: w terminie 2 miesięcy od 

daty podpisania umowy, jednak nie później niż do 31.10.2016 r. 
b. okres gwarancji: gwarancja powinna obejmować cały zakres prac 

wraz z materiałami, jak również kolorystykę drzwi i udzielona 
powinna być na minimum 36 miesięcy 

c.   warunki płatności: przelew bankowy w terminie 21 dni od daty 
otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej 

faktury na podstawie podpisanego przez strony protokołu 
odbioru. 

d. termin związania ofertą: 60 dni od daty złożenia oferty. 
 

2. Forma złożenia oferty 
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 21.06.2016 r. do godz. 13.00 
w formie: 

 pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Urząd Miasta Milanówka, 
05-822 Milanówek, ul. Kościuszki 45 – Referat Organizacyjny 

 fax-em na numer:  22 755 81 20, 
 w wersji elektronicznej na adres e-mail: michal.piwek@milanowek.pl, 

 
 
 
                                                                               Michał Piwek 

      -/- 
      p.o. Kierownika 
 Referatu Organizacyjnego 
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