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Poznań dnia  15.06.2022   

Zapytanie ofertowe na roboty ślusarsko - budowlane 

 

Dębiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Poznaniu przy ul. Racjonalizatorów 3 zwraca się              

z zapytaniem ofertowym na  wykonanie i montaż 1 szt. drzwi stalowych lub aluminiowych 

w pawilonie przy ul. Racjonalizatorów3 

Ogólne warunki techniczne wymiany drzwi do pawilonu : 

1) drzwi stalowe lub aluminiowe zewnętrzne ( wzmocnione )   z przekładką termiczną                  

( przekroje typu ciepłego ) dwuskrzydłowe  90 cm + 30/40 cm  x 200 cm stosowane                

w budownictwie. Oferent zobowiązany jest sprawdzić w naturze podane wymiary.  

2)  konstrukcja skrzydła zamknięta płaszczowa, obustronnie z blachy stalowej lub 

aluminiowej,  

3) drzwi wyposażone w 3 zawiasy z regulacją, klamka od wewnątrz i gałka od zewnątrz, 

klamka : powlekana tworzywem sztucznym, samozamykacz, 

4) drzwi wyposażone w  dwa zamki  z wkładką patentową i eletrozaczep ( podłączyć do 

istniejącej instalacji domofonowej ) 

5) kolor biały według wzornika RAL zostanie wskazany przez Zamawiającego na etapie 

pomiarów/ uzgodnień przedrealizacyjnych. 

6) drzwi wykonać z uwzględnieniem maksymalnego wykorzystania wymiarów w świetle 

istniejących otworów drzwiowych. Nie dopuszcza się usuwania – wycinania  elementów 

konstrukcyjnych, 

7) obróbki tynkarskie, szpachlarskie, i malarskie należy wykonać obustronnie w kolorze 

istniejących ścian, 

8)  kierunek otwierania drzwi zgodnie z istniejącymi,  

9) drzwi bezprogowe,  

10) w ofercie należy uwzględnić wywóz materiałów podemontażowych,   

11) Oferent dostarczy aktualną pełną Aprobatę Techniczną, dokumentację techniczną, 

informację o przyjętych wymiarach oferowanych drzwi – rysunek z opisem przyjętych 

materiałów i rozwiązań, 

12)  ilość kluczy:  po 5 kluczy dla każdego zamka,  

W ofercie należy ująć wszystkie niezbędne materiały i czynności potrzebne do realizacji 

zadania. Oferent winien przeprowadzić wizję w terenie. Termin realizacji max. do 

30.08.2022r.  

W razie Państwa zainteresowania wykonaniem powyższych prac prosimy  o przesłanie                 

w terminie do 01.07.2022r. oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem – „ 1 szt. drzwi 

stalowych lub aluminiowych do pawilonu przy ul. Racjonalizatorów 3 ” na adres naszej 

Spółdzielni lub złożenie osobiście  w sekretariacie Spółdzielni w godzinach urzędowania.  


