
Zaproszenie do składania ofert 

 

Zamawiający: 
Miasto Stołeczne Warszawa w imieniu i na rzecz, którego działa Park Kultury w 

Powsinie z siedzibą przy ul. Maślaków 1 02-973 Warszawie  

Przedmiot 

zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest: kompleksowa usługa sprzątania pomieszczeń wg 

załącznika nr 1 do zaproszenia  pn. szczegółowy opis zamówienia na zasadach 

opisanych w istotnych postanowieniach umowy. 

Nieprzekraczalny termin wykonania zamówienia – od 1.01.2020 do 31.12.2020 roku 

Miejsce składania 

ofert: 
   Park Kultury w Powsinie ul. Maślaków 1 02-973 Warszawa   

Forma złożenia ofert: 

• Bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego w godzinach 7:00-15:00 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 27.12.2019 do godziny 10:00 

O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu.  

• Ofertę należy sporządzić wg wzoru formularza ofertowego dołączonego do 

zaproszenia.  

Inne postanowienia  

• Zamawiający przewiduje przeprowadzenie wizji lokalnej obiektów przed 

złożeniem ofert. Podmioty zainteresowane udziałem w wizji lokalnej proszone są 

o zgłoszenie zamiaru udziału w wizji w formie przewidzianej dla złożenia oferty.  

• Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający umieści na swojej 

stronie internetowej niezwłocznie po podpisaniu umowy z wybranym 

wykonawcą.  
 

 

 

 

  



Załącznik nr 3 do zaproszenia 

FORMULARZ OFERTY 

w postępowaniu o wartości zamówienia  

nie przekraczającej równowartości kwoty wymienionej w art. 4 p. 8 ustawy Pzp 

na  sprzątanie pomieszczeń w Parku Kultury w Powsinie 

 

1. Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy. 
........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

NIP: ..................................................................................................... 

REGON: .............................................................................................. 

Numer rachunku bankowego: .............................................................. 

Kalkulacja cenowa Wykonawcy za realizację całości przedmiotu zamówienia: 
 oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia za cenę brutto w wysokości 
……………………………………….… zł (słownie: ……………………………………….…), na 
które składa się kwota miesięcznego wynagrodzenia netto w wysokości 
……………………………………….… zł (słownie: ……………………………………….… 
złotych) oraz podatek VAT (stawka ……%), tj.: ……………………………………….… zł 
(słownie: ……………………………………….… złotych),  
 
 
 
2. Oświadczam, iż zapoznałem się z szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia i 

załącznikami do niego oraz wymogami Zamawiającego i nie wnoszę do nich żadnych 
zastrzeżeń. 

3. Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralną część oferty są: 
 

a) wykaz środków czystości przeznaczonych do wykonania przedmiotu umowy 

b) ................................................................................................... 

c) ................................................................................................... 

d) ................................................................................................... 

 

Miejscowość ............................, dnia ....................................20.. roku. 

 

........................................................................ 

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do 

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 
 


