Warszawa 03.08.2016 r.
DOK/3410/31/4054/2016/DJ

ZAPYTANIE OFERTOWE
Dotyczy: Opróżnianie lokali mieszkalnych, użytkowych, strychów i piwnic
z zalegających rzeczy. Wywóz nielegalnie składowanych elektrośmieci, odpadów
poremontowych z altanek śmietnikowych oraz nielegalnych wysypisk śmieci wg
wskazań Zamawiającego na terenie Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy.
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
z siedzibą przy ul. Białobrzeskiej 11, działając na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.),
zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym na świadczenie usługi opróżniania lokali
mieszkalnych, użytkowych, strychów i piwnic z zalegających rzeczy oraz wywóz nielegalnie
składowanych elektrośmieci, odpadów poremontowych z altanek śmietnikowych oraz
nielegalnych wysypisk śmieci wg wskazań Zamawiającego na terenie Dzielnicy Ochota m.st.
Warszawy.
Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia
oraz obowiązkami wynikającymi z załączonego wzoru umowy.
Termin świadczenia usługi - od dnia podpisania umowy do 31.12.2016 roku.
Informacji szczegółowych w zakresie zamówienia udziela pan Tomasz Zakrzewski, tel. 22 658
19 03, e-mail: tzakrzewski@zgnochota.waw.pl, a w kwestiach procedury – pani Dorota Janiak,
e-mail: djaniak@zgnochota.waw.pl.
Pisemne oferty prosimy składać do dnia 11 sierpnia 2016 r. do godz. 12.00 w siedzibie
ZGN Ochota ul. Białobrzeska 11, bądź przesłać na e-mail: djaniak@zgnochota.waw.pl lub
faks 22 658 09 13. Wykonawca zobowiązany jest sporządzić ofertę zgodnie z wzorem
formularza oferty oraz dołączyć wymagane dokumenty.

Załącznik nr 1 – wzór formularza oferty
Załącznik nr 2 – wzór umowy
Załącznik nr 3 – opis przedmiotu zamówienia
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………………………………………….
Pieczęć adresowa Wykonawcy
NIP
…………………….
REGON
…………………….
TEL.

…………………..…

FAX

…………………..…
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
Ul. Białobrzeska 11
02-379 Warszawa

FORMULARZ OFERTY

1.
Odpowiadając na zapytanie ofertowe na wykonanie zamówienia pod nazwą:
Opróżnianie
lokali
mieszkalnych,
użytkowych,
strychów
i
piwnic
z zalegających rzeczy. Wywóz nielegalnie składowanych elektrośmieci, odpadów
poremontowych z altanek śmietnikowych oraz nielegalnych wysypisk śmieci wg
wskazań Zamawiającego na terenie Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy,
oferujemy realizację zamówienia zgodnie z niżej przedstawionymi cenami
jednostkowymi brutto oraz łącznym wynagrodzeniem brutto w kwocie …………………..
słownie……………………………………………………………………………………………………
…..….……)
Zakres usług
L.P
1

1.
2.

3.

4.

5.

6.

2

Cena
jednostkowa
brutto za 1 m3

Przewidywana
wielkość
zamówienia

Wartość
brutto
3x 4

3

4

5

Załadunek
i
wywóz
odpadów
poremontowych
z jednej altanki- wg
potrzeb
Załadunek i wywóz, elektrośmieci z jednej
altanki- wg potrzeb
Załadunek
i
wywóz
nielegalnie
składowanych śmieci za 1 m3 – wg
potrzeb
Opróżnienie
lokali
mieszkalnych
z
zalegających rzeczy
z możliwością
dojazdu pod klatkę cena za 1m3
budynek bez windy
- budynek z windą

20 m3

- lokal na parterze

35 m3

Opróżnienie
lokali
mieszkalnych
z
zalegających rzeczy
bez możliwości
dojazdu pod klatkę cena za 1m3 budynek bez windy
- budynek z windą

50 m3

- lokal na parterze

25 m3

Opróżnienie
lokali
użytkowych
z
zalegających rzeczy
z możliwością
dojazdu pod klatkę cena za 1m3 budynek
bez windy
- budynek z windą

50 m3

20 m3
20 m3

50 m3

35 m3

25 m3

20 m3
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7.

8.

9.

- lokal na parterze

30 m3

Opróżnienie lokali użytkowych z
zalegających rzeczy bez możliwości
dojazdu pod klatkę cena za 1m3 budynek
bez windy
- budynek z windą

30 m3

- lokal na parterze

28 m3

Opróżnienie strychów z zalegających
rzeczy cena za 1m3

10 m3

Opróżnienie piwnic z zalegających rzeczy
cena za 1m3

20 m3

20 m3

Wynagrodzenie brutto (wartość do umieszczenia w formularzu oferty)

2. Oświadczamy, że w cenach oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty
wykonania zamówienia
i zawarcia przyszłej umowy. Zaoferowane ceny
jednostkowe są cenami stałymi i nie ulegną zmianie w czasie trwania umowy.
3. Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22
ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. PZP.
4. Do niniejszego formularza dołączamy załączniki w postaci:
1) zezwolenia, wydanego przez właściwy organ, na prowadzenie działalności
w zakresie zbierania odpadów ważne na okres i obszar objęty zamówieniem (w
formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę),
2) zezwolenia, wydanego przez właściwy organ, na prowadzenie działalności
w zakresie transportu odpadów, ważne na okres i obszar objęty zamówieniem
(w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę).

..................................
(miejscowość)

……………….. 2016 r.
(data)
……………………………………………
(Podpis i pieczątka imienna osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)

Strona 3 z 3

