Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień wyłączonych z
obowiązku stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych

ZAPYTANIE OFERTOWE
1. Zamawiający:
Miasto Stołeczne Warszawa - Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wawer
ul. V Poprzeczna 22, 04-611 Warszawa-Anin przesyła zapytanie ofertowe na zamówienie wyłączone z
obowiązku stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych na:
Materiały hydrauliczne..
2. Opis przedmiotu zamówienia:
- rura PCV 225x8.6

1 sztanga ,

- nypel PCV do rury 225x 8.6

- sztuk 4

- kolano PCV 120 do rury 225x8.6

– sztuk 4

- uchwytu na rurę 225x8.6

-sztuk 2

- rura PCV 63x4.7.

1 sztanga ,

- kolano PCV 1200 do rury 63x4.7

sztuk 3

- nypel PCV do rury 63x4.7

sztuk 3

0

- trójnik 90 rury 110 PCV-U TID/KWXKWXKW – szt.1
o

- trójnik 90o rury 32 PCV-U TID/KWXKWXKW – szt.2
- redukcja krótka 110/90 PCV-U RCD/KWxKW
o

1 szt.

- kolano 90 90 PCV-U GOD /KWxKW

2 szt.

- zawór kulowy 90 PCV-U BVD /KWxKW

1 szt.

- rura 90x6,7 PN 16 PCV-U

4 mb

3. Miejsce realizacji zamówienia: Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wawer
ul. V Poprzeczna 22, 04-611 Warszawa-Anin
4. Termin wykonania zamówienia: ……24.07.2017r.…………..
5. Wymagania dla oferentów:......
6. Istotne postanowienia umowy (gwarancja, warunki odbioru, płatności itp.): gwarancja na zamówione
materiału wolne od wad , płatność przelewem po wystawieniu faktury i dostarczeniu towaru
7. Oferty na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego należy składać w
formie elektronicznej na adres kkurek@um.warszawa.pl
8. Termin składania ofert upływa dnia ..13.07.2017.... o godzinie .10.00.
9. Termin związania ofertą wynosi 60 dni od dnia złożenia oferty.
10. Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami:
Konrad Kurek tel. 224430094., w godz. .9.00-15.00.
e-mail:... ekocinska@um.warszawa.pl .
Konrad Kurek

Warszawa 10.07.2017
miejscowość, data

pieczątka i podpis pracownika wnioskodawcy

Załącznik do Zapytania ofertowego

..........................................................
(pieczęć Wykonawcy lub Wykonawców
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia)

OFERTA
My, niżej podpisani,
………………………...................................................................................................................
Działając w imieniu i na rzecz:
…………………….......................................................................................................................
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące:
…………………………………………………...………………………………………………………
…………………………………………………...………………………………………………………
składamy niniejszą ofertę.
1.

Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia za cenę:
a) wartość netto ...........................zł (słownie: .........................................................................)
b) stawka podatku VAT ............. %
c) wartość brutto .......................zł (słownie:…..................................................................)

2.

Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia do dnia …………………….. r.

3.

Uważamy się za związanych niniejszą ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert.

4.

W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach
określonych przez strony oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

5.

Załącznikami do niniejszego formularza są:
a) …………………………….,

b) …………………………….
6. Osoba uprawniona do kontaktów z Zamawiającym:

………………………………………
(imię i nazwisko)

nr tel./faksu ............................................., e-mail.................................................
................................, dnia...................................

…….....................................................................
podpis Wykonawcy lub Wykonawców bądź
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy/ów

