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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
1. Nazwa  oraz adres Spółki – Zamawiającego: 

 

Mińska 65 sp. z o.o. 

ul. Mińska 65, 03-828 Warszawa 

http://www.minska65.pl.  

 

2. Termin wykonania zamówienia: 

 

Do 28 lutego 2022 roku. 

 

3. Opis przedmiotu zamówienia: 

 

Dostawa i montaż bram wjazdowych i furtek wraz z elementami ogrodzenia 

nieruchomości przy ul.  Mińskiej 65 w Warszawie, w tym w szczególności: 

 

• demontaż istniejących bram wjazdowych, furtek i elementów ogrodzenia (zgodnie z 

załącznikiem graficznym): 

- bramy nr 1- 4, 

- furtki nr 1- 3, 

- elementy ogrodzeniowe nr 1-3, 

 

• montaż nowych bram wjazdowych, furtek i elementów ogrodzenia ( zgodnie z załącznikiem 

graficznym):  

- brama nr 1 (B1) : szer. 570 cm, wys. 190 cm, dwuskrzydłowa rozwierna, 

- brama nr 2 (B2) : szer. 450 cm, wys. 190 cm, dwuskrzydłowa rozwierna, 

- brama nr 3 (B3) : szer. 450 cm, wys. 190 cm , jednoskrzydłowa przesuwna, 

- brama nr 4 (B4) : szer. 300 cm, wys. 160 cm, dwuskrzydłowa rozwierna, 

- furtka nr 1 (F1) : szer. 210 cm, wys. 190 cm, dwuskrzydłowa, 

- furtka nr 2 (F2) : szer. 100 cm, wys. 160 cm, 

- furtka nr 3 (F3) : szer. 120 cm, wys. 190 cm, 

- element ogrodzeniowy nr 1 (E1): szer. 370 cm, wys. 190 cm, 

- element ogrodzeniowy nr 2 (E2) : szer. 390 cm, wys. 190 cm, 

- element ogrodzeniowy nr 3 (E3) : szer. 330 cm, wys. 190 cm, 

 

• Materiały i wykonanie bram i furtek: 

- profile ram: rury prostokątne min. 70x50 mm, dla furtek min 60x40 mm, 

- profile wypełnienia: rury prostokątne min. 20x20 mm ( gr. min 1.5 mm), 

- prześwit wypełnienia ( układ pionowy) min. 100 mm, 

- cynkowanie i dwukrotne malowanie farbami do stosowania na powierzchniach 

ocynkowanych( kolor  do uzgodnienia), 

- skrzydła ryglowane w podłożu,  

- w bramach uchwyty do kłódek, 

- furtki z uchwytem poręczowym pionowym ( z wyłączeniem furtki F2), 

- furtki z zamkiem samozatrzaskowym i samozamykaczem, 

- wszystkie profile należy zamknąć, 

- bramy przystosowane do montażu siłowników ( montaż, podłączenie i sterowanie 

siłowników poza zakresem)  

http://www.minska65.pl/
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• Elementy ogrodzeniowe należy wykonać analogicznie do istniejących. 

 

 

 

 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu zamówienia.  

Podane wymiary mają charakter roboczy- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania 

własnych pomiarów na miejscu. 

 

4. Wskazanie osób uprawnionych przez Zamawiającego do porozumiewania się z 

oferentami: 

Stanisław Bochyński , e-mail; s.bochynski@m65.pap.pl, tel. 505 776 973 

 

Zamawiający wymaga przeprowadzenia przez oferenta wizji lokalnej w miejscu robót 

(termin do indywidualnego ustalenia). Oferta złożona bez uprzedniej wizji lokalnej nie 

zostanie rozpatrzona. 

 

5. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z 

podaniem znaczenia kryteriów: 

 

Kryterium jest najniższa cena wykonania przedmiotu zamówienia + wymagana wizja 

lokalna. 

 

6. Terminy związane z ofertą: 

 

Złożenie oferty do godz.12:00, 03.12.2021 roku 

 

7. Sposób złożenia oferty, forma: 

 

 

• elektroniczna na adres: s.bochynski@m65.pap.pl; 

•  papierowa na adres Zamawiającego. 

 

 

8. Co powinna zawierać oferta: 

 

•  Nazwę podmiotu; 

•  Dane osoby wskazanej do porozumiewania się z Zamawiającym; 

•  Cenę wykonania zamówienia: 

o Ofertę/oferty należy złożyć zgodnie z zapisami materiałów/załączników 

załączonych do niniejszego Opisu. 

9. Załączniki: 

- nr 1- wzór oferty 

 

mailto:s.bochynski@m65.pap.pl

