Warszawa 11.07.2016r

Zapytanie ofertowe 5/2016
(dotyczy okresowej kontroli przewodów wentylacyjnych i kominowych)
I.ZAMAWIAJĄCY
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 6
ul. Brożka 26 01-451 Warszawa
NIP 527-10-16-180 Regon 000254516

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na okresowej kontroli stanu
technicznego przewodów kominowych, wentylacyjnych wraz z wykonaniem usunięcia
zanieczyszczeń w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 6 zgodnie z Ustawą Prawo
Budowlane z dnia 7 lipca 1997 z późniejszymi zmianami.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia
podwykonawcom.
3. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z obiektem, którego dotyczy przegląd
przed określeniem ostatecznej ceny za wykonanie zadania.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania zamówienia do 24.08.2016r

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferta powinna być:
a ) zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, NIP
b ) posiadać datę sporządzenia
c) powinna określać kwotę netto i brutto wykonania usługi
d) opatrzona pieczątką firmową
e) podpisana czytelnie przez wykonawcę
V. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres :
kierownik.gospodarczy@mos6.edu.pl faksem na numer: (22)836-78-73 wew.12, do dnia
16.08.2016r wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub
zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniej niż
sześć miesięcy przed datą złożenia oferty.
2.Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 16.08.2016r
3.Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4.W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.

VI.OCENA OFERT
1. Kryterium wyboru oferty jest najniższa cena oferowana.
2. Zamawiający żąda podawania ceny ofert w walucie PLN.
3. O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi oferentów za
pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem: www. mos6.edu.pl

VII. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela Jolanta Kalinowska pod numerem telefonu 22 877-75-91
Email: kierownik.gospodarczy@mos6.edu.pl w dniach 12.07.2016r-15.07.2016r w godz.8-12
oraz 08.08.2016r-11.08.2016r w godz. 8-12

VIII. ZAŁĄCZNIKI
Wzór formularza ofertowego.

Załącznik nr 1
……………………………………..
……………………………………..
(nazwa i adres firmy)

OFERTA

Nawiązując do zaproszenia do wzięcia udziału w zapytaniu ofertowym o cenę
wykonania usługi „okresowej kontroli przewodów wentylacyjnych i kominowych’, oferujemy
wykonanie zamówienia za cenę:
Cena oferty netto ………………………………………………………………………………………………………………
Słownie

………………………………………………………………………………………………………………

Cena oferty brutto ……………………………………………………………………………………………………………..
Słownie

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….
(data ,czytelny podpis, pieczęć osoby upoważnionej )

