Zaproszenie do składania ofert

Zamawiający:

Przedmiot
zamówienia:

Miasto Stołeczne Warszawa pl. Bankowy 3/5 00-950
Warszawa w imieniu i na rzecz którego działa Park Kultury w
Powsinie z siedzibą przy ul. Maślaków 1, 02-973 Warszawa
Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie systemu
identyfikacji wizualnej basenu kąpielowego Parku Kultury w
Powsinie zgodnie z projektem SIW i umową
Szczegółowy zakres zamówienia został określony we wzorze
umowy stanowiącej załącznik do niniejszego zaproszenia
oraz załącznikach.
Grafika regulaminów ma charakter podglądowy i podlega
weryfikacji przed wydrukiem.
Nieprzekraczalny termin wykonania zamówienia – 45 dni od
podpisania umowy

Miejsce
składania ofert:

Siedziba Zamawiającego : Park Kultury w Powsinie ul. Maślaków
1, 02-973 Warszawa
•

Bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego w godzinach 7-15
od poniedziałku do piątku lub drogą pocztową, przesyłką
kurierską, za pośrednictwem @ (adres:
sekretariat@parkpowsin.pl);

•

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę;

•

Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do
reprezentowania firmy zgodnie z formą reprezentacji
określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie
właściwym dla formy organizacji oferenta;

Termin złożenia
ofert:

•

Oferta powinna wpłynąć do siedziby Zamawiającego
w terminie do dnia 03.10.2019 do godziny 14:00
O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu.

Inne
postanowienia

•

Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający
umieści na swojej stronie internetowej.

Forma złożenia
ofert:

/-/Grzegorz Górski
p.o. Dyrektor
Parku Kultury w Powsinie
( podpis Zamawiającego)

Formularz oferty cenowej

Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa w imieniu i na rzecz , którego działa Park Kultury w Powsinie
Odpowiadając na zapytanie ofertowe z dnia ................................ składam niniejszą ofertę na:
Wykonanie systemu identyfikacji wizualnej basenu kąpielowego Parku Kultury w Powsinie
I. Dane Wykonawcy:
Nazwa firmy/Nazwisko i Imię ………………………………………………………………………………………………….
Adres: …………………………………………………………………………………………………………………………………….
tel. ………………………………………………… e-mail ……………………………………………………………………………
NIP: ……………………………………………………………. REGON ………………………….…………………………………
II. Zobowiązania Wykonawcy:
A

Tablica
regulaminowa
Strzałki kierunkowe
Mapa przed
budynkiem
Totem wejściowy
`

B
ilość
sztuk
(ilość
roślin)

C

D

E

F

Detal - wg projektu

cena wykonania
jednego elementu
netto

cena wykonania
netto (poz. D x B)

cena wykonania
brutto (poz. E
+VAT)

PKP-SIW-PW-0.54,
6 (18) PKP-SIW-PW-0.55.
1 (3) PKP-SIW-PW-0.56.
1 (3)
1 (3)

PKP-SIW-PW-0.59.
PKP-SIW-PW-0.58.
SUMA

Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w zakresie określonym w zapytaniu ofertowym za cenę netto …………………….. +
VAT ……….% ………………………=…………………………….. złotych brutto.
Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie 45 dni od daty podpisania umowy.
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do
zawarcia umowy zgodnie z niniejszą ofertą i na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym w terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego.

................................., dnia ……………......……

……………………………………………
Podpis Wykonawcy

