
Znak sprawy: DAG.26.3 5.2020.]K

Warszawa, dnia 26.1 0.2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

(Niniejsze zupylanie na formę rozeznąnia rynku i nie stullowi zapytania oferlowego
w rozumieniu przepisów usluwy Prcrwo zumówień publicznych)

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

l. OPIS PRZEDMlOTU ZAMOW|E\lA:
Zakup usług czyszczenia i ponownego pomalowania,/zabezpieczenia lakiero-bejcą rnebli

ogrodowych drewnianych: ławek, stołów. donic na kwiaty i kosz1, na śmieci na terenie CAM

.,Nowolipie" przy ul. No,tł,olipie 25B rł,Warszawie.

2. WARUNKI RE AL|Z^CJIZAMÓWmNIł:
Przedmiotem zamówienia jest:

o zerwanie istniejącego lakieru wraz z wyczyszczenieln i polowaniem elementów drewnianych

lakiero-bejcą VIDARON bądź równo$,ażnym,

o Łarvki szt. 8.

. Stoły SZt.2,

o Donice do kwiatórł, szt.4.

. Kosze na śmieci szt. 4"

o wykonarłca zobowiązuje się odebrać od zamawiającego w/w przedmioty do wyczlszczelia

i pomalowania wraz z ich odwiezieniem.,

o po wykonanej usłudze przywóz odnolł,ionyclr mebli do zamawiającego.

3. WARI]NKI PRZYSTĄPIENIA DO ZAPYTAI\IIA OFERTOWEGO:

. oferent posiada uplawnienia do występorvania w obrocie prawnym zgodnie
z obowiąującyli przepisami w zakresie objętym zamówieniem.

o Aktualny odpis z rvłaściwego rejestru (kRs) lub aktualne zaśrviadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej .

. oferent dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym potrzebnym do realizacji
zamówienia.

,l. KRYTERIA OCENY OFERTY:

1) Cena brutto ofety - 100%,
Komisja przyzna każdej of'ercie punkty w krlterium ,,cena brutto" wg wzoru:

Cena łączna za wykonanie usługi najniższej of€rty
x l00ońLiczba punl.tów =

cęrla łączna za wkonanie usługi badanej ofeĄ

5. TERMIN RE ALLZACJI ZAMÓwInmł, od dnia podpisania umoły do dnia 23 .I2 .2020 r .





6. TRYB i TERMIN SI(ŁADANIA oFERT:

a_) Oferta powinna zawierać Fomularz ofertorvy stano$,iący ZŃącznik nr 1 do zap>Ąania

ofeńowego wraz z uzupehrionym kosztorysem ofertowym.

b) Ofertę wysłać pocaą elektroniczną na adres mailoł,y: ilorla.kiLrszeri s$!494q491qĘĘ.pi do
dnia 06.11.2020 r. do godz.12:00. (pliki stanowiące załączniki nie nogą przekraczać łącznie 10

MB).

rNNf lSToTNE wARUNKl ZAMÓwlENtA:

w przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna byó podpisana przez osobę
wskazaną do reprezentowania konsorcjum, na podstawie Umowy konsorcjum,
Oferent jest związany z ofeĘ nie dfużrj niż 45 dni od dnia ogłoszenia informacji
o wyborze najkorzystniej szej oferty,
Określenie ewentualnych waruŃów zmian umoły zavłartej w wyniku przeprowadzonego
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostanie zawań€ w projekcie umowy.
Oferent winien działać zgodnie z usta,wą z dlia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych Dz. U. 2018 poz. 1000, ze nn.) oraz Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (IJE) 20161679 z dnia27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
flzyczrrych w zs^liązku z przetwarzaniem danych osobolłych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych (ogólne ro zporządzenie o ochronie danych , Dz. Urz. UE L 1 19 z
dn. 04.05.2016 r.). Oferent oświadczy, że zapoznał się z zńączonąKlauzulą informacyjną o
przelwarzaniu danych osobowych na podstawie zgody,
Oferent wyraia zgodę na udostępnienie treści umowy a w szczególności przedmiot umowy i
wysokość wyragrodzenia, starrowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. l ustawy z
dnia ó września 200l r. o dosępie do informacji publicznej (Dz.U.
z2018 r. poz.1330, ze zm.),która podlega udoĘpnianiu w trybie przedmiotowej ustawy, oraz
wyraża zgodę na udostepnienie danych osobowych w zakresie obejmującym imię i nazwisko,
adres, a w prąpadku prowadzenia działalności gospodarczej - również w zakresie firmy,
ponadto wrażA zgodę na publikację treści złożonej ofeńy (w tym m.in. cena brutto złożonej
ofeĄ, nazwę firmy, adres),
dopuszcza się możliwość stosowania zamówienia polegającego na poMórzeniu podobnych
usług lub robót budowlanych lub dodatkowych dostaw, o których mowa
w art. 67 ust. l pkt 6 i 7 ustawy Pzp.

a)

b)

o)

d)

e)
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Załącznik Nr l do Zapytania Ofertowego

Formularz ofertv
Dane telead resowe oferenta:

ośWiadczam, że:
a. zapoznałemlam się z treścią ZĘrtalia ofertowego i nie wnoszę do niego zasizpżei oruZprzyjm.uję

warunki w nim zawarte.
b. znanyjest mi fallt, żę treść umowy, a w szczególności przedmiot umowy i \łysokość wlmagrodzenią

stanowią informację publiczną w rozumieniu alt. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 200l r. o dostępie
do infonnacji publicmej (Dz, U. z 2018 r. poz. 1330), która podlega udostępnianiu w Ębie
przedmiotowej ustawy.

c. ZApomałeri]tn się z klauzulą informacyjną oraz na podstawie z art. 6 ust. l lit a. Rozporządznrlia
Pallamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/6'79 z dniaŻl kwietnia 20l6 r. w sprawie ochrony osób
flzycnlychw związku z Wętwarzwięm danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych
danych oraz uchylenia dltektywy 95/46lWE (ogólne rozporądzenie o ochronie danych osobowych)
wyrairam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Dyrektora Centrum AkĘwności
Międzypokoleniowej ,,Nowolipie", w celu przeprowadzenia niniejszego postepowania.

d. Oferuję realŁację usługi będącej przedmiotem zamówienia, zgodnie z wy,rnogami opisan}.rni
w Zap}Łrtiu ofertowyn wedfug ponizszej kalkulacji:

kwota brutto Za realizację przedmiotu Zamówienia:

w tym: netto

(eśli dotyczy).

2. Informacje potwierdzające spełnianie waruŃów przysĘpienia do zaprtArria
ofeftowego i/lub krleriów oceny ofert

zł

L.p. warunki ocena zasobu *

1

Odpowiedni potencjał techniczny potrzebny do rea|izacji
zamówienia. Posiadam/nie posiadam

*niepotrzebne skreślić

(data i podpis i pieczqtkq oferentą)

Imię i nazwisko/nazwa
Oferenta

Adres oferenta

Telefon kontaktowv

Faxo e-mail

......złl VAT ,zł

3




