
Namysłów, dnia 28.06.2019r.

Zapytanie ofertowe Nr ZAN.SPP/03/2019

I. Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej wykonania robót malarskich w

zakresie  wykonania  oznakowania  poziomego  –  malowania  linii  ciągłych  jednowarstwowych

oznaczeń poziomych w strefie płatnego parkowania w Namysłowie.  

1. Zadanie p.n. „Malowanie linii ciągłych jednowarstwowych oznaczeń poziomych w strefie 

płatnego parkowania w Namysłowie.”:

1) Malowanie miejsc parkingowych około 280,00 m2.

2. Oferta powinna być:

1) Kompletna i wypełniona wg danych n/w formularza.

2) Opatrzona pieczątką firmową.

3) Posiadać datę sporządzenia.

4) Podpisana przez wykonawcę oraz przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej 

na adres: sekretariat@zan-namyslow.pl wraz z załączoną kserokopią poświadczoną  

za zgodność z oryginałem wypis z rejestrów przedsiębiorców lub zaświadczenie z 

ewidencji działalności gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniejszej niż sześć 

miesięcy od daty złożenia oferty.

II. Termin składania oferty upływa w dniu 08 lipca 2019r. do godziny 10:00.

Oferta cenowa jest to wypełniony kompletnie niniejszy dokument.

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

1. Cena wykonania zakresu robót – 80%

2. Termin realizacji – 20%

3. Razem 100%

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu      

o ustalone wyżej kryteria.
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Formularz oferty

III. Dane wykonawcy:

nazwa, adres, tel/fax, e-mail wykonawcy: …........................................................................................

…............................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

● opis propozycji wykonania zadania w nawiązaniu do załączonego kosztorysu: ….............................

…............................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

● wartość oferty:

cena netto zł za metr kwadratowy: …..................................... podatek VAT: …..................................%

cena brutto zł za metr kwadratowy: …..................................................................................................

słownie brutto złotych: …......................................................................................................................

● termin ważności oferty (3 miesiące): ….............................................................................................

● warunki gwarancji: ….........................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

● termin wykonania robót, mając na uwadze rozpoczęcie robót od dnia 22 lipca 2019r. …................

…............................................................................................................................................................

…................................................. …..........................................................

(podpis wnioskodawcy) (podpis wykonawcy wraz z pieczęcią)

aktualne od dnia: 22 lipca 2019r.
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