Załącznik Nr 1

oznaczenie sprawy BBA-2/262-39/2017
Zbiorcze zestawienie ofert/ofert wstępnych*

Numer
oferty

1

Nazwa (firma)
i adres Wykonawcy

KÖTTERMANN
Sp. z o.o.
ul. Szamocka 8
01-748 Warszawa

Cena oferty (brutto)

263 473,38 zł

Jakość i Funkcjonalność

Okres gwarancji

36 miesięcy



szerokość
wewnątrz
oferowanych
dygestoriów w świetle, nie mniejsza od
szerokości zewnętrznej o więcej niż 50 mm
tak/nie*;



zawieszenie
okna
w
oferowanych
dygestoriach za pomocą pasków zębatych
poruszających się po prowadnicach na
łożyskach kulowych tak/nie*;



aktywny
system
zapobiegający
niekontrolowanemu
opadaniu
okna
tak/nie*;



zabezpieczenia przed korozją zawiasów
w szafkach pod dygestorium pokrywą
epoksydową tak/nie*;



moduły serwisowe do instalacji końcówek
mediów na tylnej ścianie dygestorium
tak/nie*;



zlewiki z wyjściem wody umieszczone poza
blatem, na tylnej ścianie, równoległe do niej
tak/nie*;

realizacja usług serwisowych na następujących
warunkach:
 autoryzowany
serwis
posiadający
wykwalifikowanych pracowników tak/nie*;


Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
pl. Powstańców Warszawy 1 < 00-950 Warszawa

deklaracja czasu reakcji serwisu w terminie
24 godzin od momentu zgłoszenia
awarii/usterki

tel. 22 556 01 29 < faks 22 826 20 30
bba@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl

Termin realizacji

Zgodnie z SIWZ

Numer
oferty

2

Nazwa (firma)
i adres Wykonawcy

Cena oferty (brutto)

WITKO Sp. z o.o.
al. Piłsudskiego 143
92-332 Łódź

307 992,00 zł

Jakość i Funkcjonalność

Okres gwarancji

36 miesięcy



szerokość
wewnątrz
oferowanych
dygestoriów w świetle, nie mniejsza od
szerokości zewnętrznej o więcej niż 50 mm
tak/nie*;



zawieszenie
okna
w
oferowanych
dygestoriach za pomocą pasków zębatych
poruszających się po prowadnicach na
łożyskach kulowych tak/nie*;



aktywny
system
zapobiegający
niekontrolowanemu
opadaniu
okna
tak/nie*;



zabezpieczenia przed korozją zawiasów
w szafkach pod dygestorium pokrywą
epoksydową tak/nie*;



moduły serwisowe do instalacji końcówek
mediów na tylnej ścianie dygestorium
tak/nie*;



zlewiki z wyjściem wody umieszczone poza
blatem, na tylnej ścianie, równoległe do niej
tak/nie*;

Termin realizacji

Zgodnie z SIWZ

realizacja usług serwisowych na następujących
warunkach:
 autoryzowany
serwis
posiadający
wykwalifikowanych pracowników tak/nie*;


……………………………………………………
(podpis osoby sporządzającej protokół)

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
pl. Powstańców Warszawy 1 < 00-950 Warszawa

deklaracja czasu reakcji serwisu w terminie
24 godzin od momentu zgłoszenia
awarii/usterki

…………………………………………………………
(data i podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej)

tel. 22 556 01 29 < faks 22 826 20 30
bba@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl

