
ośRoDEK sPoRTU t REKREAoI M.sT. WARSZAWY

W DZIELNICY BEMOWO
0t'-494 Warszawa, ul. oławska 3A tel. 22 861_56_90

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
o wartości nieprzekraczającej równowartości 130 tys. złotych na budowę bulodromu - plac
do gry w buIe przy ul. obrońców Tobruku 40 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego
pn.: ,,Plac do gry w bule dla każdego", ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w
Dzielnicy Bemowo zaprasza do składania ofert w przedmiotowym postępowaniu.

1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest budowa bulodromu - plac do gry w bule przy ul. obrońców

Tobruku 40 w Warszawie, zgodnie z projektem stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania

ofertowego.

2. Termin realizacji zamówienia - do 8 tygodni od dnia zawarcia umowy.

3. ofertę należy złożyćw siedzibie Zamawiającego tj. w Warszawie przy ul. obrońców Tobruku

40, sekretariat, l piętro lub drogą elektroniczną na adres: p.ptasinska@osirbemowo.p|,

do dnia 19 kwietnia2O22r.

4. okres gwarancji: Wykonawca udzieli 60 miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot

zamówienia, na zasadach określonych we Wzorze umowy stanowiącym załącznik nr ]. do

zapytania ofertowego.

5. Warunki płatności określone są We Wzorze umowy stanowiącym załącznik nr L

do zapytan ia ofertowego.

6. osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest p. Paulina Ptasińska, email:

p.ptasinska@osirbemowo.pl.

7' Sposób przygotowania i treść oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku

Polskim, zgodnie z formularzem ofertowym określonym przez Zamawiającego.
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8. Zostaną Państwo poinformowanlw przypadku wyboru Państwa
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OFERTA

ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy
w Dzielnicy Bemowo

ul. oławska 3 A
Ot-494 Warszawa

Nawiązując do ogłoszenia zapytania ofertowego na budowę bulodromu _ placu do gry w bule
przy ul. obrońców Tobruku 40 w Warszawie

(nazwa (firma) dokładny adres, NlP, REG0N Wykonawcy)

sKŁADAMY oFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie warunkami
określonymi w zapytaniu ofertowym.

oFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za cENĘ OFERTOWĄ, tj.:

cenę netto .... zł (słownie złotych.. ..................)

cenę brutto . zł (słownie złotych ...................)

w tym VAT ........%

AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przezłamawiającego We Wzorze umowy.

ośwlAoczAMY, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia, Wzorem umowy
nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej
oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, w miejscu iterminie Wyznaczonym
przez Zamawiającego'

dnia

(podpis Wykonowcy)
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