DOK/3410/68/7355/2016/PG

Warszawa 27 grudnia 2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Dotyczy: „Konserwacja ogólnobudowlana, na terenie targowiska „Banacha”, targowiska
„Zastępczego”, targowiska „Zieleniak” i targowiska „Mołdawska na terenie Dzielnicy
Ochota m.st. Warszawy w 2017 roku.”
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 2015 r. poz. 2164
z późn. zm.), zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym na konserwację ogólnobudowlaną
na terenie targowisk „Banacha”, „Zastępczego”, „Zieleniak” i „Mołdawska”. Szczegółowy zakres
prac i obowiązków wykonawcy (konserwatora) przy konserwacji na targowiskach został zawarty
w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego.
Wykonawca odpowiada za przestrzeganie technologii i przepisów prawa, zasad
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych, a także właściwą
organizację pracy i zachowanie ładu oraz porządku przy wykonywaniu usług.
Przed obliczeniem ceny oferty Wykonawca powinien dokładnie i szczegółowo
zapoznać się: z załącznikiem, z terenem przyszłych prac konserwacyjnych oraz uzyskać
niezbędne do sporządzenia oferty informacje mające wpływ na wartość zamówienia.
Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest wnieść na rzecz Zamawiającego
zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia brutto oferty.
Przewidywany termin świadczenia usługi od 01.01.2017 do 31.12.2017 roku.
Informacji szczegółowych w zakresie zamówienia udziela pan Jan Kral
tel. 22 418 79 81, e-mail: jkral@zgnochota.waw.pl, a w kwestiach procedury – pan Piotr
Grochot, tel. 22 658 19 03, e-mail: pgrochot@zgnochota.waw.pl.
Pisemne oferty prosimy składać do dnia 29 grudnia 2016 r. do godz. 1200 w siedzibie
ZGN Ochota ul. Białobrzeska 11, bądź przesłać na e-mail: pgrochot@zgnochota.waw.pl lub faks
22 658 09 13.

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – zakres konserwacji
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……………………………….
Pieczęć adresowa Wykonawcy

NIP
REGON

…………………….
…………………….

TEL.

…………………..…

FAX

…………………..…

e-mail

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

Odpowiadając na zapytanie ofertowe na wykonanie zamówienia pod nazwą:
Konserwacja ogólnobudowlana na terenie targowiska „Banacha”, targowiska
„Zastępczego”, targowiska „Zieleniak” i targowiska „Mołdawska na terenie Dzielnicy
Ochota m.st. Warszawy w 2017 roku.
1.

Oferujemy realizację zamówienia objętego ogłoszeniem w okresie 12 miesięcy za cenę:
……………………………………. złotych brutto,
(słownie: …………………………………..……………………………………………………………….zł)
w tym miesięczna cena ryczałtowa wynosi …………………………..złotych brutto
(słownie :…………………………………………….……………………..………………zł) w tym :
a) Miesięczna

cena

usługi

konserwacyjnej

na

terenie

Targowiska

„Banacha”

i

„Zastępczego” za kwotę………………..… zł brutto.
b) Miesięczna cena usługi konserwacyjnej na terenie Targowiska „Zieleniak” za
kwotę………………… zł brutto.
c) Miesięczna cena usługi konserwacyjnej na terenie Targowiska „Mołdawska” za
kwotę………………… zł brutto.
2.

Załącznikiem do powyższej oferty jest zakres konserwacji – załącznik nr 2

3.

Oświadczamy, że w cenach oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania
zamówienia i zawarcia przyszłej umowy.

4.

Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. PZP.

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

……………….. 2016 r.
(data)

……………………………………………
(Podpis i pieczątka imienna osób
upoważnionych do reprezentowania
Wykonawcy)

Strona 2 z 2

