
   

Szanowni Pa ństwo,
Dziękujemy za zainteresowanie ofert ą firmy Stolbud Koronea Group.

Oddajemy do Państwa dyspozycji ponad 50 letnie doświadczenie, wiedzę, nowoczesne  technologie
i profesjonalny zespół dedykowanych ludzi. Dorobkiem naszej firmy są setki zrealizowanych projektów oraz
nasi stali, zadowoleni Klienci, wśród których mamy nadzieję wkrótce Państwa powitać.

Jesteśmy świadomi wysokich oczekiwań związanych z naszymi produktami, dlatego proponujemy
Państwu skuteczne rozwiązania oparte na bogatym doświadczeniu.
Więcej informacji na www.stolbud.pl

Poniżej mamy przyjemność przedstawić ofertę cenową wraz ze szczegółową specyfikacją.

OFERTA HANDLOWA

Nr: OFSW17-01985/04078
Z dnia: 23.03.2017
Termin realizacji: 
OFERTA WAŻNA 14 DNI

Kod odbiorcy: KLIENT INW
Odbiorca: CUBE 68 - murator
ul. 

STOLBUD Włoszczowa S.A.
NIP 656-10-04-369
ul. Jędrzejowska 74, 29-100 Włoszczowa
wloszczowa@stolbud.pl
tel. + 48 41 38 82 100, fax. + 48 41 38 82 211
www.stolbud.pl
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Uwagi

WIDOK STOLARKI OD WEWNĄTRZ

Poz. Nazwa szt Cena jedn.
netto

Warto ść VAT Brutto

1 Jednoskrzydłowe okno 3 1026,82 3080,47 23 % 3788,98
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Szacowana wartość Uw=1,01
Nr poz.: 1     Nr przetargu: O1
Szczegóły pozycji:
Szer. x Wys.: 1000 mm x 1520 mm
IV CUBE 68mm (okapnik standard)
Rodzaj drewna: Sosna łączona pod LAZUR
Kolor: LAZUR DĄB
szklenie: 4/14/4/14/4 LE+A
Ramka dystansowa: SSP jasny brąz 8003
System okuć: (+) Maco Multi Matic drewno.
Kolor osłonek:  Stare złoto F4 (osłonki)
Poziom bezpieczeństwa: RC 0
Okapnik ATWK22/24/22U +listwa APZK20
Kolor okapnika i listwy przyszybowej: RAL 8003 (+)
Kolor uszczelek: brąz
Klamka okienna FKS kolor: Stare złoto F4
Wys. klamki: 600 mm
Silikon zew: SILIKON BRĄZ "DC 796 EU"
Silikon wew: SILIKON BRĄZ "DC 796 EU"
Waga konstrukcji: 48,10kg

Elementy dodatkowe:
RU Lewo
Szpros konstrukcyjny 61mm

Poz. Nazwa szt Cena jedn.
netto

Warto ść VAT Brutto

2 Dwuskrzydłowe okno 6 1864,73 11188,39 23 % 13761,73
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Szacowana wartość Uw=1,01
Nr poz.: 2     Nr przetargu: O2
Szczegóły pozycji:
Szer. x Wys.: 1860 mm x 1520 mm
IV CUBE 68mm (okapnik standard)
Rodzaj drewna: Sosna łączona pod LAZUR
Kolor: LAZUR DĄB
szklenie: 4/14/4/14/4 LE+A
Ramka dystansowa: SSP jasny brąz 8003
System okuć: (+) Maco Multi Matic drewno.
Kolor osłonek:  Stare złoto F4 (osłonki)
Poziom bezpieczeństwa: RC 0
Okapnik ATWK22/24/22U +listwa APZK20
Kolor okapnika i listwy przyszybowej: RAL 8003 (+)
Kolor uszczelek: brąz
Klamka okienna FKS kolor: Stare złoto F4
Wys. klamki: 600 mm
Silikon zew: SILIKON BRĄZ "DC 796 EU"
Silikon wew: SILIKON BRĄZ "DC 796 EU"
Waga konstrukcji: 89,30kg

Elementy dodatkowe:
2-skrz. RU Lewo (1) R prawe (skrzydło bierne) (2)
Szpros konstrukcyjny 61mm
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Poz. Nazwa szt Cena jedn.
netto

Warto ść VAT Brutto

3 Jednoskrzydłowe okno 1 1381,86 1381,86 23 % 1699,69
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Szacowana wartość Uw=0,99
Nr poz.: 3     Nr przetargu: O3
Szczegóły pozycji:
Szer. x Wys.: 940 mm x 2370 mm
IV CUBE 68mm (okapnik standard)
Rodzaj drewna: Sosna łączona pod LAZUR
Kolor: LAZUR DĄB
szklenie: 4/14/4/14/4 LE+A
Ramka dystansowa: SSP jasny brąz 8003
System okuć: (+) Maco Multi Matic drewno.
Kolor osłonek:  Stare złoto F4 (osłonki)
Poziom bezpieczeństwa: RC 0
Okapnik ATWK22/24/22U +listwa APZK20
Kolor okapnika i listwy przyszybowej: RAL 8003 (+)
Kolor uszczelek: brąz
Klamka okienna FKS kolor: Stare złoto F4
Wys. klamki: 1050 mm
Silikon zew: SILIKON BRĄZ "DC 796 EU"
Silikon wew: SILIKON BRĄZ "DC 796 EU"
Waga konstrukcji: 70,20kg

Elementy dodatkowe:
RU Prawo
Szpros konstrukcyjny 61mm

Poz. Nazwa szt Cena jedn.
netto

Warto ść VAT Brutto

4 Dwuskrzydłowe okno 1 2484,02 2484,02 23 % 3055,35
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Szacowana wartość Uw=0,99
Nr poz.: 4     Nr przetargu: O4
Szczegóły pozycji:
Szer. x Wys.: 1740 mm x 2370 mm
IV CUBE 68mm (okapnik standard)
Rodzaj drewna: Sosna łączona pod LAZUR
Kolor: LAZUR DĄB
szklenie: 4/14/4/14/4 LE+A
Ramka dystansowa: SSP jasny brąz 8003
System okuć: (+) Maco Multi Matic drewno.
Kolor osłonek:  Stare złoto F4 (osłonki)
Poziom bezpieczeństwa: RC 0
Okapnik ATWK22/24/22U +listwa APZK20
Kolor okapnika i listwy przyszybowej: RAL 8003 (+)
Kolor uszczelek: brąz
Klamka okienna FKS kolor: Stare złoto F4
Wys. klamki: 1050 mm
Silikon zew: SILIKON BRĄZ "DC 796 EU"
Silikon wew: SILIKON BRĄZ "DC 796 EU"
Waga konstrukcji: 129,80kg

Elementy dodatkowe:
2-skrz. RU Lewo (1) R prawe (skrzydło bierne) (2)
Szpros konstrukcyjny 61mm

Wartość oferty
netto

VAT Brutto

Towar: 18134,75 zł 4170,99 zł 22305,74 zł
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Powierzchnia okien: 27,87 m2
Obwód okien: 70,52 mb

SPORZĄDZIŁ: Marcin Bąk
email:marcin.bak@stolbud.pl

Informujemy, iż zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 5 lipca 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie okna do pomieszczeń z temperaturą 16°C powinny posiadać Uw 1,1 W/m2K

We wszystkich rodzajach budynków współczynnik przepuszczalności energii całkowitej promieniowania słonecznego okien oraz przegród szklanych
i przezroczystych g liczony według wzoru:g = fC x gn gdzie:gn - współczynnik całkowitej przepuszczalności energii promieniowania słonecznego dla
typu oszklenia, fC - współczynnik redukcji promieniowania ze względu na zastosowane urządzenia przeciwsłoneczne, w okresie letnim nie może być
większy niż 0,35. Nie stosuje się w odniesieniu do powierzchni pionowych oraz powierzchni nachylonych więcej niż 60 stopni do poziomu,
skierowanych w kierunkach od północno-zachodniego do północno-wschodniego (kierunek północny +/- 45 stopni), okien chronionych przed
promieniowaniem słonecznym elementem zacieniającym, spełniającym wymagania, o których mowa w pkt 2.1.4., oraz do okien o powierzchni
mniejszej niż 0,5 m2.

Uwagi ogólne:

1 Podpisując ofertę Zamawiający oświadcza, iż dokładnie zapoznał się z jej zawartością i potwierdza jej poprawność zgodnie ze swoim
zamówieniem do realizacji.

2 W przypadku przyjęcia oferty Zamawiający powinien potwierdzić ofertę (podpis Zamawiającego lub osoby uprawnionej do reprezentowania
Zamawiającego i pieczątka firmy na każdej stronie oferty) i odesłać na adres poczty elektronicznej osoby kontaktowej z firmy Stolbud.

3 Tylko przyjęcie oferty potwierdzone zgodnie z pkt. 1 i przesłanie potwierdzonej oferty na adres poczty elektronicznej zgodnie z pkt 3 będzie
traktowane jako zamówienie podlegające realizacji.

4 Potwierdzone zamówienie przesłane elektronicznie programem ProLogic lub Prodoors jest równoznaczne ze złożonym zamówieniem
w firmie Stolbud i nie wymaga dodatkowego potwierdzenia w formie pisemnej strony sprzedającej.

5 Orientacyjny termin realizacji zamówienia jest każdorazowo potwierdzany przez Stolbud po dopełnieniu formalności związanych
ze złożeniem zamówienia.

6 Przez realizację zamówienia należy rozumieć wyprodukowanie zamówionego towaru i przekazanie towaru na magazyn Stolbud.
7 Warunki przyjęcia zamówienia do realizacji i obliczania terminu realizacji:

- sprawdzenie przez Zamawiającego zgodności oferty z zapytaniem,
- podpis osoby upoważnionej do reprezentowania firmy i pieczątka firmowa na każdej stronie oferty,
- wpłata zaliczki wg ustalonej wysokości, wpłata następuje z chwilą wpływu na rachunek bankowy Stolbudu.

8 Termin realizacji wynika z aktualnej tabeli terminów realizacji i wymaga potwierdzenia przez Stolbud.
9 Po przesłaniu potwierdzenia przyjęcia oferty zgodnie z pkt 3 co do zasady nie istnieje możliwość wprowadzenia w niej zmian.
10 W wyjątkowych przypadkach istnieje możliwości wprowadzenia zmian w zamówieniu. W takim przypadku niezbędna jest pisemna akceptacja

zmian przez Stolbud. W każdym przypadku wprowadzenia zmian cena oraz termin realizacji mogą ulec zmianie.
11 W przypadku rezygnacji z zamówienia Stolbud ma prawo zatrzymać zaliczkę (jako karę umowną) w celu pokrycia poniesionych kosztów oraz

domagać się naprawienia przez Zamawiającego szkody przewyższającej wartość wpłaconej zaliczki.
12 Możliwa dostawa lub odbiór towaru (w przypadku gdy Zamawiający odbiera towar własnym transportem) nastąpi w ciągu 5-ciu dni roboczych

od daty realizacji zamówienia.
13 Stolbud wystawi fakturę z tytułu sprzedaży w dniu przekazania towaru na magazyn Stolbud.
14 Do momentu zapłaty całej ceny zamówienia towar pozostaje własnością firmy Stolbud.
15 Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Zamawiającego z chwilą wydania towaru na magazyn Stolbud.
16 Zgłoszenie reklamacji nie stanowi podstawy do wstrzymania płatności.
17 Oferta jest ważna 14 dni od daty utworzenia.
18 Dostawa, jeśli jest ustalona po stronie Stolbud, odbywa się samochodem o długości 13,6m i wadze 24 tony. Zamawiający deklaruje, że pod

podanym stałym adresem dostawy jest możliwość i miejsce na wjazd takiego samochodu oraz, że rozładuje na swój koszt i we własnym
zakresie towar zaraz po przyjeździe ciężarówki na miejsce. Zamawiający zapewni odpowiednie środki do rozładowania samochodu jak wózek
widłowy czy dźwig, na swój koszt i odpowiedzialność.

19 W przypadku nie dokonania odbioru towaru przez Zamawiającego w ustalonym terminie, Stolbud ma prawo do naliczenia kosztów
magazynowania w wysokości do 2% wartości zamówienia miesięcznie (powiększone o VAT).

Informacje techniczne:

20 Widok wszystkich produktów określony jest od wewnątrz pomieszczenia.
21 Wymiary na rysunkach oferty są wymiarami do produkcji – wymiarami całkowitymi ram (w przypadku ram renowacyjnych wymiary nie

zawierają płetwy renowacyjnej).
22 Produkty Stolbud powinny być przechowywane z należytą starannością w miejscu suchym i czystym.
23 Montaż produktów Stolbud jest zalecany po wszelkich pracach murarskich, aby nie narażać powierzchni produktów na uszkodzenia. Zaleca

się montaż i przechowywanie wyrobu zgodnie z warunkami karty gwarancyjnej i gwarancji udzielonej na wyrób, jak i zgodnie z prawem
budowlanym kraju, gdzie odbywa się montaż.

24 Gwarancja na wyroby obowiązuje na terenie Polski.
25 Produkty posiadają logotyp na dolnej części.
26 Różnice w kolorach lakieru i przebarwienia na powierzchni drewnianej nie stanowią podstawy do reklamacji.
27 Konstrukcje z drewna powyżej 2,2 metry będą łączone na czopy.
28 Drobne nieregularności w produktach drewnianych tzn. przyrosty i różnice odcieni nie mogą być powodem reklamacji. Takie wykończenie jest

dowodem naturalności produktu i wynika z właściwości materiału zastosowanego do realizacji zamówienia.
29 Przy wykończeniu wyrobów drewnianych lakierami półprzezroczystymi (lazurami) dopuszczalne są przebarwienia ze względu na

różnorodność struktury i barwy drewna.
30 Przy wszystkich sposobach wykończenia w produktach drewnianych może wystąpić uwypuklenie rocznych przyrostów drewna.
31 Okna drewniane o niestandardowych kształtach (łuki, trapezy, trójkąty) wymagają dodatkowego frezowania profilu w celu zapewnienia

funkcjonalności.
32 Dopuszczalne są niedociągnięcia łącznie z niedomalowaniem na powierzchni elementów drewnianych w strefie montażu od części

odmurowej, niewidocznej po zamontowaniu produktów. Zapewniamy, iż produkty są odpowiednio zabezpieczone impregnacją oraz warstwą
nawierzchnią. Brak lakieru na strefie niewidocznej nie stanowi wady wyrobu.

33 Wszystkie elementy okuć występujące pod tą samą nazwą koloru mogą różnić się między sobą odcieniem ze względu na rożnych
producentów oraz rożne rodzaje materiału z jakiego są wykonane.
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