pieczątka oferenta

dnia..............................

OFERTA
Do: Miasto Stołeczne Warszawa
Lasy Miejskie – Warszawa
Odpowiadając na skierowane do nas zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego
realizowanego na podstawie art. 4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) dotyczącego:

- Wykonania dokumentacji projektowej (projekt wykonawczy, specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robót oraz przedmiar robót) mającej stanowić opis przedmiotu zamówienia dla
postępowania o zamówienie publiczne w ramach projektu obywatelskiego pn. „Razem dla lasku
Bielańskiego. Kolorowe, przyjazne i przystępne tablice informacyjne”.
- Wykonania projektu zagospodarowania terenu i kosztorysu, mających stanowić opis przedmiotu
zamówienia dla postępowania o zamówienie publiczne w ramach projektu obywatelskiego pn.:
"Ławki w bielańskich lasach”.
składamy ofertę następującej treści:
1. Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę netto.................................................................zł.
Obowiązujący podatek VAT .......%
................................................................................zł.
Cena brutto .........................................................................................................................zł.
Słownie: .................................................................................................................................
................................................................................................................................................
w tym,
a) opracowanie dokumentacji projektowej oraz świadczenie usługi nadzoru autorskiego
dla zadania w ramach budżetu obywatelskiego "Ławki w Bielańskich lasach”
za cenę netto ………………………………………………….zł
Obowiązujący podatek VAT .......%
.................................................................................zł.
Cena brutto ..........................................................................................................................zł.
Słownie: ..................................................................................................................................
................................................................................................................................................
b) opracowanie dokumentacji projektowej oraz świadczenie usługi nadzoru autorskiego
dla zadania w ramach budżetu obywatelskiego „Razem dla lasku Bielańskiego. Kolorowe,
przyjazne i przystępne tablice informacyjne” za cenę netto …………………………………………….…….. zł
Obowiązujący podatek VAT .......%
..................................................................................zł.
Cena brutto ...........................................................................................................................zł.
Słownie: .................................................................................................................................
................................................................................................................................................
2. Przyjmujemy do realizacji postawione przez Zamawiającego, w zapytaniu ofertowym, warunki.

3. Oświadczamy, że wykonaliśmy następujące projekty zagospodarowania terenu, na którym
instalowano obiekty małej architektury, o wartości kosztorysu inwestorskiego minimum 150 000
złotych:
Nazwa zadania

Zamawiający

Termin
realizacji

Kwota kosztorysu
inwestorskiego

4. Oświadczamy, że wykonaliśmy następujące projekty z indywidualnie zaprojektowanymi
drewnianymi urządzeniami rekreacyjnymi (tablice informacyjne, edukacyjne):
Nazwa zadania

Zamawiający

Termin
realizacji

Przykłady zaprojektowanych
urządzeń rekreacyjnych

5. Oświadczamy, że firma jest płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym
NIP .......................................................
Uwagi końcowe:

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez
podania przyczyny.

............................................................
(podpis oferenta/osoby upoważnionej)

