
Otwock, dnia 29-03-2022 rok
ZAPROSZENIE

do złożenia oferty cenowej na zadanie pt:

„Wykonanie projektu przebudowy linii oświetlenia ulicznego w ul. Karczewskiej w Otwocku”

1. Opis przedmiotu zamówienia:

 Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy linii oświetlenia ulicznego w ul. Karczewskiej w

Otwocku na odcinku od wjazdu do miasta  do OPWiK  wraz z uzyskaniem wszelkich uzgodnień i

pozwoleń niezbędnych do realizacji.

2. Wymagany termin realizacji zamówienia : maksymalnie 120 dni.

3. Przy wyborze oferty do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium:

Cena – 100% wg wzoru: najniższa/badana x100 

4. Oferta ma zawierać:  

a) Kompletny, wypełniony formularz ofertowy – wg załączonego wzoru  

b) kserokopię  aktualnego  wpisu  do  właściwego  rejestru,  uprawniającego  zleceniobiorcę  do

występowania  w  obrocie  prawnym  (potwierdzoną  za zgodność  z  oryginałem  przez

zleceniobiorcę)

c) kserokopię uprawnień budowlanych kierownika budowy wraz z aktualnym zaświadczeniem o

przynależności  do  właściwej  Izby  Inżynierów  Budownictwa  (potwierdzoną  za zgodność  z

oryginałem przez zleceniobiorcę)

d) kompletne, wypełnione oświadczenie stanowiące załącznik nr 2.

5. Opis sposobu obliczania ceny w składanej ofercie cenowej:

A) W cenę należy wliczyć:

a) wartość usługi określoną w oparciu o przedmiot zamówienia,

b) obowiązujący podatek od towarów i usług VAT,

Cena ryczałtowa podana przez zleceniobiorcę za świadczoną usługę jest  obowiązująca przez

okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.

B) czas  realizacji  stanowi  ilość  dni  kalendarzowych  od  dnia  podpisania  umowy  do  dnia

pisemnego zgłoszenia zakończenia robót przez Wykonawcę. 

Potwierdzeniem zakończenia wykonania robót będzie bezusterkowy końcowy protokół odbioru

robót podpisany przez Zamawiającego w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia zakończenia robót

przez Wykonawcę.

6. Miejsce i termin złożenia oferty cenowej:

a) Ofertę cenową należy złożyć do dnia 08-04-2022roku do godziny 10:00  w zaklejonej kopercie w

siedzibie zamawiającego:

Otwocki Zakład Energetyki Cieplnej , ul. Andriollego 64 , 05-400 Otwock

lub przesłać e-mailem na adres: sekretariat @ozec.eu 

 

b) Opis sposobu przygotowania oferty cenowej:

 ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie,

na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres wykonawcy oraz napis:

„Wykonanie projektu przebudowy linii oświetlenia ulicznego w ul. Karczewskiej w Otwocku”

                    - ceny w ofercie mają być wyrażone cyfrowo i słownie,

 czas wykonania wyrażony w dniach cyfrowo i słownie, 



 oferta ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką,

      lub w formie elektronicznej.

c) Oferta  cenowa  otrzymana  przez  zamawiającego  po  terminie  poddanym  powyżej  zostanie

zniszczona.

d) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę cenową.

e) Okres związania ofertą 30 dni.

7. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest: 

Władysław Dariusz Łokietek

tel.  690 030 406
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Formularz Ofertowy – ZAŁĄCZNIK NR 1

...................................., dnia…………r.

Zamawiający:

Otwocki Zakład Energetyki Cieplnej 

ul. Andriollego 64 , 05-400 Otwock

Wykonawca / zarejestrowana nazwa/ imię i nazwisko: 

..............................................................................................

adres Wykonawcy: ulica ....................................... nr domu .....

kod ..................... miejscowość ...........................................................

powiat ................................. województwo ........................................

tel.: ..................................... fax: .................................

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

OFERTA CENOWA

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.:

„Wykonanie projektu przebudowy linii oświetlenia ulicznego w ul. Karczewskiej w

Otwocku”

1. Oferuję  wykonanie  przedmiotu  zamówienia,  zgodnie  z  wymogami  opisu  przedmiotu

zamówienia, za kwotę w wysokości:

netto: …..….….…zł (słownie……………….……………………….…………...…)

podatek VAT….% tj: ….……zł. (słownie:………………………………........……)

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

2. Czas realizacji umowy:   ……………dni- (słownie……………………………………………….)

Dnia ..................... .............................................

(pieczęć i podpis Wykonawcy)
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ZAŁĄCZNIK NR 2

...................................., dnia…………r.
Zamawiający:

Otwocki Zakład Energetyki Cieplnej 

ul. Andriollego 64 , 05-400 Otwock

Wykonawca / zarejestrowana nazwa/ imię i nazwisko: 

..............................................................................................

adres Wykonawcy: ulica ....................................... nr domu .....

kod ..................... miejscowość ...........................................................

powiat ................................. województwo ........................................

tel.: ..................................... fax: .................................

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

„Wykonanie projektu przebudowy linii oświetlenia ulicznego w ul. Karczewskiej w Otwocku”

OŚWIADCZAMY, ŻE:

1. posiadamy  uprawnienia  do  wykonywania  działalności  lub  czynności  objętych

niniejszym zamówieniem,

2. posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie,

3. zapoznaliśmy się z zakresem prac objętych w zapytaniu w terenie,

4. dysponujemy  odpowiednim  potencjałem  technicznym  oraz  osobami  zdolnymi  do

wykonania zamówienia.

Dnia ..................................................................
(pieczęć i podpis Wykonawcy)
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