
Zaproszenie do składania ofert 

 

Zamawiający: 

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  

Przedmiot 

zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie dokumentacji projektowej 

wewnętrznego wodociągu doprowadzającego wodę do hydroforni ze studni 

nr 2a i 3a wraz z instalacją elektryczną zasilającą, obejmującą 

- pozyskanie mapy do celów projektowych 

- wykonanie pełnej dokumentacji projektowej 

- wykonanie inwentaryzacji stanu istniejącego tj. zinwentaryzowanie 

przebiegu rurociągu tłocznego doprowadzającego wodę ze studni nr 3 do 

stacji hydroforowej; 

Szczegółowy zakres zamówienia został określony we wzorze umowy 

stanowiącej załącznik do niniejszego zaproszenia. 

Nieprzekraczalny termin wykonania zamówienia – 85 dni od podpisania 

umowy 

Miejsce składania 

ofert: 

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

Warszawa   

Forma złożenia 

ofert: 

• Bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego w godzinach 7-15 od 

poniedziałku do piątku lub drogą pocztową, przesyłką kurierską, za 

pośrednictwem @ (adres: sekretariat@parkpowsin.pl); ( preferowana 

forma przesłania oferty na wskazany adres e-mail) 

• 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 07.04.2020 do godziny 12:00 

O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu.  

Inne postanowienia  • Zamawiający stosuje mechanizm podzielonej płatności. 

 

 

  

mailto:sekretariat@parkpowsin.pl


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 dokumentacji projektowej wewnętrznego wodociągu doprowadzającego wodę do hydroforni ze studni nr 2a i 3a wraz z instalacją 

elektryczną zasilającą  

I. Dane Wykonawcy: 

Nazwa firmy/Nazwisko i Imię …………………………………………………………………………………………………. 

Adres: ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

tel. ………………………………………………… e-mail …………………………………………………………………………… 

NIP: ……………………………………………………………. REGON ………………………….………………………………… 

II. Zobowiązania Wykonawcy: 

Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w zakresie określonym w zapytaniu ofertowym za cenę netto …………………….. + VAT ……….% 

………………………=…………………………….. złotych brutto. 

Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie 85 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 


