ZAPYTANIE OFERTOWE /5J/2014
na wykonanie usługi w zakresie konserwacji obejmującej przegląd ,remont,
napełnianie, legalizacje i ewentualną utylizację gaśnic, próbę ciśnieniową węży
oraz próbę ciśnieniową hydrantów wewnętrznych oraz węży stanowiących
wyposażenie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 6 w Warszawie.
I. Nazwa i adres zamawiającego , numer telefonu, numer faksu
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 6 w Warszawie
ul. Brożka 26
01-451 Warszawa
numer telefonu : 22/ 877-75-91
numer faksu: 22/ 836-78-73
II. Tryb prowadzenia postępowania
Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi jest prowadzone zgodnie z przepisami
„Regulaminem” w sprawie obowiązujących procedur udzielania zamówień w
Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 6 o wartości szacunkowej poniżej 14 tys. euro.
III. Przedmiot zamówienia / zapytania ofertowego/:
Przedmiotem zapytania ofertowego jest wykonanie w Młodzieżowym Ośrodku
Socjoterapii nr 6 konserwacji obejmującej przegląd , remont, napełnianie, legalizację, i
ewentualną utylizację sprzętu p/poż. oraz próbę ciśnieniową hydrantów i węży.
- przeglądu technicznego i konserwacji gaśnic szt. 15
- przegląd techniczny hydrantów wewnętrznych / 25 i 52/ szt. 7
- przegląd węży hydrantowych 9szt.
- próba ciśnieniowa węży 6 szt.
IV. Warunki realizacji usługi:
1.W ofercie / tabela stanowiąca załącznik nr 2 do zapytania ofertowego/ należy podać
ceny brutto uwzględniające wszystkie koszty, w tym koszty dostawy czy dojazdu,
wyszczególniając jednostkowe ceny.
2.Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania prac objętych przedmiotem
zamówienia z należytą starannością i zgodnie z wymaganiami określonymi w Polskich
Normach.

3.Wykonawca powinien posiadać uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia.
4.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
V. Termin realizacji przedmiotu zapytania ofertowego:
Prace powinny zostać wykonane od dnia 15.11.2014r - 30.11.2014r
VI. Kryterium wyboru oferty
Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta z najniższą ceną brutto , „cena = 100%”
VII. Opis sposobu przygotowania oferty:
Oferta powinna zawierać :
-wypełniony i podpisany załącznik nr 2 -tabela do zapytania ofertowego
- wypełniony i podpisany załącznik nr 1 – formularz ofertowy
- oferta powinna być napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką oraz
podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
- Wykonawca gwarantuje sprawność badanego i naprawianego sprzętu przez okres 1
roku
-Wykonawca sporządzi i przekaże zamawiającemu protokół z wykonanych czynności .
VIII. Warunki płatności:
Płatność na podstawie faktury VAT po wykonaniu przedmiotu zamówienia – 30 dni od
daty wystawienia faktury.
IX .Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami
W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują w sposób wybrany przez stronę:
a) pisemnie na adres:
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 6
ul. Brożka 26
01-451 Warszawa
b) Pocztą elektroniczną na adres: jkalinowska60@wp.pl
Oferty powinny być opatrzone opisem: „Oferta cenowa na wykonanie usługi w
zakresie konserwacji obejmującej przegląd ,remont, napełnianie, legalizacje i
ewentualną utylizację gaśnic, próbę ciśnieniową węży oraz próbę ciśnieniową
hydrantów wewnętrznych stanowiących wyposażenie Młodzieżowego Ośrodka
Socjoterapii nr 6” i złożone na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 i
2.
Oferty po terminie nie będą rozpatrywane.

Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania, zamieszczając stosowne ogłoszenie
na stronie internetowej MOS6 zaś Oferent, którego oferta zostanie wybrana zostanie
powiadomiony telefonicznie.
X. Miejsce i termin składania ofert
Oferty należy przesłać do dnia 28.10.2014r do godz.12.00
X. DODATKOWE INFORMACJE
Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami to:
Jolanta Kalinowska - kierownik gospodarczy tel: 22-877-75-91
oraz adres e-mail: jkalinowska60@wp.pl

Załącznik nr 2
………………………………
nazwa wykonawcy
………………………………..
O F E R T A CENOWA
na przegląd ,remont, napełnianie, legalizacje i ewentualną utylizację gaśnic próbę
ciśnieniową węży oraz próbę ciśnieniową hydrantów wewnętrznych dla
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Nr 6 w Warszawie
1.Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia.
2.Oferuję/my wykonanie przedmiotu zamówienia ………………….. zł brutto łącznie
……………………………………………………………………………………
brutto słownie ……………………………………………………………………
w tym VAT………………………………………………………………………
3.Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty, do wykonania przedmiotu
zamówienia w określonym terminie wskazanym przez Zamawiającego w zapytaniu
ofertowym.
4.Wyrażamy zgodę na warunki płatności
5.Wysokość udzielonego skonta w przypadku płatności w terminie …......... dni .........%.
(Płatność możliwa do zastosowania jedynie przy podaniu wysokości skonta. W
przypadku nieudzielania skonta- minimalny termin płatności wynosi 30 dni.)
6.Przyjmujemy do realizacji postawione przez zamawiającego, w zapytaniu ofertowym
warunki.
7.
Oświadczamy, że firma jest płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym
NIP …………………………………………………....

............................. dnia .................

…............................................................
podpis upoważnionego przedstawiciela

Załącznik nr 1

Nazwa
czynności

Rodzaj
sprzętu

Przegląd
techniczny
gaśnic i
legalizacja
/ewentualny
remont i
napełnianie /

GP-6

13 szt.

GS-5

1 szt.

GP-2

1szt.

Q25

6 szt.

Q 52

1 szt.

Przegląd
techniczny
hydrantów
oraz próba
ciśnieniowa

Cena jednostkowa
brutto

Ilość
sztuk

Przegląd
techniczny
węży
hydrantowych

9 szt

Próba
ciśnieniowa
węży
hydrantowych

6 szt

Cena razem

Pieczątka i podpis składającego ofertę …………………………..

Cena brutto ogółem

