O ŚR O DE K S P O RT U I RE K RE ACJ I
m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota
ul. Nowowiejska 37 B, 02-010 Warszawa, tel./fax.: 022 8252430
NIP 526-23-90-298

Warszawa, 03.07.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Ośrodek Sportu i Rekreacji

m. st. Warszawy w Dzielnicy Ochota, z siedzibą przy

ul. Nowowiejskiej 37B w Warszawie, zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) zaprasza do złożenia ofert
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zapytania ofertowego, na
wykonanie zadania pod nazwą:
„Wykonanie remontów schodów wejściowych, części zadaszenia oraz budowli łącznika obiektu
Hali Sportowej OSiR Ochota”
Zakres zamówienia obejmuje przeprowadzenie remontów na terenie obiektu Hali Sportowej OSiR Ochota
zlokalizowanej przy ulicy Nowowiejskiej 37B w Warszawie. Szczegółowy zakres prac został
przedstawiony w dołączonym do zapytania kosztorysie ofertowym.
Oferty (wypełniony formularz oraz kosztorys ofertowy) należy składać do dnia 07.07.2014 r. do godziny
10.00 w siedzibie zamawiającego przy ul. Rokosowskiej 10 w sekretariacie Ośrodka pok. 208. Dla
ofert przesłanych pocztą liczy się data i godzina dostarczenia oferty pod wskazany adres.
Cena musi obejmować wszystkie koszty czynności związanych wykonaniem zamówienia, jakie
występują przy realizacji przedmiotowej umowy.
Termin realizacji zamówienia nie może przekroczyć 40 dni od dnia podpisania umowy.
Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia i uzgodnienia z zamawiającym harmonogramu prac
remontowych. Prace będą nadzorowane przez Kierownika Hali OSiR Ochota oraz inspektora nadzoru.
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Grzegorz Walkiewicz, tel. 022 825 24 30, e-mail: gwalkiewicz@osirochota.waw.pl.
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Ośrodek Sportu i Rekreacji
m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota
ul. Rokosowska 10
02-348 Warszawa

FORMULARZ OFERTY
Odpowiadając na zapytanie ofertowe na wykonanie zamówienia pod nazwą:
„Wykonanie remontów schodów wejściowych, części zadaszenia oraz budowli łącznika obiektu
Hali Sportowej OSiR Ochota”
1. Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę: ………………………………………………zł netto, plus
podatek

VAT,

razem……………………….………………

zł

brutto

słownie

(…………………………………………………………………………..………………………złotych),
zgodnie z dołączonym kosztorysem ofertowym.
2. Oświadczamy, że w cenach oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia
i zawarcia przyszłej umowy.
3. Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. PZP.

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

……………….. 2014 r.
(data)

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

