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Zapytanie ofertowe 

Na podstawie art.4 ustawy z 29 stycznia 2004 r.-Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 113 

z 2010 r., poz. 759 ze zm.), zwanej dalej „ustawą” Zamawiający-Środowiskowy Dom 

Samopomocy w Kórniku 

     zaprasza 

Wykonawców do złożenia oferty na zagospodarowanie terenu przy Środowiskowym Domu 

Samopomocy w Kórniku (zwany dalej ŚDS) 

1. Dane dotyczące zamawiającego: 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Kórniku, ul. 20 Października 69  62-035 Kórnik 

2. Opis sposobu przygotowania oferty: 

Oferta powinna być złożona w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie. Na kopercie należy 

umieścić nazwę oraz adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz nazwę 

zamówienia. Oferta powinna zostać napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką 

i obejmować całość zamówienia określonego przez Zamawiającego. 

3. Opis przedmiotu zamówienia- w załączniku nr 1. 

4. Termin realizacji zamówienia: - do 30 lipca 2014 r. 

5. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: 

najniższej ceny 

6. Wykonawca składając ofertę, jest zobowiązany dołączyć do niej następujące 

dokumenty:  

- Formularz ofertowy- (w załączeniu) 

- Opis sposobu obliczenia ceny 

7. Miejsce i termin złożenia oferty: ŚDS w Kórniku, ul. 20 Października 69, dzień 19.05.2014 

r do godz. 15.00 

8. Miejsce oraz termin otwarcia oferty: ŚDS Kórnik – 20.05.2014 

9. Informacje dotyczące zawarcia umowy: po wyborze oferty Zamawiający sporządzi umowę 

z Wykonawcą 

Osobą ze strony zamawiającego uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcą jest: 

Anita Wachowiak, tel. 515 229 671 

Załączniki: 

1. Opis zamówienia wraz z projektem i kosztorysem ofertowym 

2. Formularz ofertowy 

 

 

 

 

 



Kórnik, dn……………………………….. 

Nazwa wykonawcy…………………………………… 

Adres…………………………………………………… 

NIP …………………….………….……………………. 

REGON………………….…………………………….. 

Telefon:……………….………………………. 

 

   Formularz ofertowy 

1. Niniejszym, po zapoznaniu się z zaproszeniem do złożenia oferty w postępowaniu 

prowadzonym na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 

Nr 113 poz. 759 z 2010 r. ze zm.) składamy ofertę na realizację przedmiotowego 

świadczenia .    

Oświadczamy, że przedmiot zmówienia zobowiązujemy się wykonać wg: 

warunków określonych  w zamówieniu, na wskazanych przez Zamawiającego 

wymogach zastosowanych w umowie (po negocjacjach), za ryczałtową cenę 

ofertową: 

Wartość netto za wykonanie :……………………………………………zł  

Podatek VAT (…..%):…………………………………………………….zł  

Wartość brutto:…………………………………………………zł 
(słownie:…………………………………………………brutto). 

2. Oferujemy termin płatności: do………..dni od daty wpływu faktury do siedziby 

Zamawiającego. Za termin zapłaty uznaje się dzień, w którym Zamawiający 

polecił swojemu bankowi przelać na konto Wykonawcy należne wynagrodzenie. 

3. Oświadczam, że: 

a) zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego 

zastrzeżeń, 

b) zapoznałem się ze wzorem umowy i w przypadku wybrania naszej oferty 

zobowiązujemy się do jej podpisania, 

c) miejsce i termin podpisania umowy określa Zamawiający. 

4. Ofertę niniejszą składam na …………kolejno ponumerowanych stronach. 

 


