Załącznik nr 3 do Regulaminu
Bobrowice, 17. 06. 2020 r.
ZAPYTANIE CENOWE
Dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych
równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający: Gminna Biblioteka Publiczna w Bobrowicach, 66-627 Bobrowice 36,
NIP 926-15-86-564, Tel. 68 391 33 21
zaprasza do złożenia ofert na: wykonanie w Hali widowiskowo sportowej w Bobrowicach
następujących prac – mycie elewacji.
1.

Przedmiot zamówienia:

- umycie części elewacji oszklonej, pasów skośnych wykonanych z elementów metalowych
łącznie powierzchnia ok. 580 m2
- umycie zadaszenia szklanego nad głównym wejściem do obiektu,
- umycie zadaszenia szklanego nad drzwiami ewakuacyjnymi (szt. 2)
2.

Termin realizacji zamówienia: od dnia 20 lipca 2020 r. do 20 sierpnia 2020 r.

3.

Okres gwarancji: nie dotyczy

4.

Kryteria brane pod uwagę przy ocenie ofert: najniższa cena.

5.
Sposób przygotowania oferty: Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej
i umieszczona w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na wykonanie prac – mycie
elewacji w HWS w Bobrowicach”. Ponadto oferta musi posiadać pieczęć firmową, datę
sporządzenia, adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu kontaktowego, NIP oraz podpis
czytelny wykonawcy.
Przed złożeniem oferty wykonawca zobowiązany jest do oględzin przedmiotu zamówienia.
6.
Miejsce i termin złożenia oferty: Ofertę należy przesłać za pośrednictwem poczty lub
dostarczyć osobiście na adres Gminna Biblioteka Publiczna w Bobrowicach, Bobrowice 36,
66-627 Bobrowice, do dnia 16 lipca 2020 r. do godz. 14:00.
7.
Termin otwarcia ofert: Otwarcie ofert nastąpi w Gminnej Bibliotece Publicznej
w Bobrowicach, w dniu 17 lipca 2020 r.
8.
Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Małgorzata Łukaszewicz dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej w Bobrowicach.
9.
Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku
polskim.

Pieczątka oferenta

………………………………………………
(miejscowość, data)

OFERTA

Gminna Biblioteka Publiczna w Bobrowicach
66-627 Bobrowice 36

Odpowiadając na skierowane do nas zapytanie cenowe z dnia 17. 06. 2020 r. dotyczące
umycia elewacji i zadaszeń w Hali widowiskowo sportowej w Bobrowicach składam ofertę
następującej treści:
1.

oferujemy wykonania zamówienia na zasadach określonych w zapytaniu cenowym za:

cenę brutto: …………………….. zł
słownie: .....................................................................................................
cenę netto: …………………….. zł
2.

Termin wykonania zamówienia:…………………………………………………………………………

3.

Warunki płatności:……………………………………………………………………………………

4.

Okres gwarancji:……………………………………………………………………………………

5.
Przyjmujemy do realizacji postawione przez zamawiającego, w zapytaniu ofertowym
warunki.
6.
Oświadczamy, że cena podana w ofercie jest obowiązująca w całym okresie ważności
umowy i zawiera wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia jakie
ponosi zamawiający.

………………………….……………………………….
(Data, pieczątka i podpis osoby upoważnionej)

