ZAPYTANIE OFERTOWE
W związku z planowanym przystąpieniem w 2019 r. do wymiany dźwigu osobowego (windy)
w budynku Instytutu Rozwoju Miast i Regionów w Krakowie przy ul. Cieszyńskiej 2
INSTYTUT ROZWOJU MIAST I REGIONÓW
03-728 Warszawa, ul. Targowa 45; adres korespondencyjny: ul. Cieszyńska 2 30-015 Kraków
zaprasza do złożenia oferty
na dostawę oraz montaż elektrycznego dźwigu osobowego w budynku instytutu
w Krakowie przy ul. Cieszyńskiej 2
zgodnie z załączoną specyfikacja techniczną
Po zakończeniu robót wymagane jest dostarczenie:
- technicznej dokumentacji powykonawczej,
- wymaganych certyfikatów,
- książki rewizji dźwigu ,
- raportu z wykonania czynności Urzędu Dozoru Technicznego dopuszczającego
urządzenie do użytkowania.
Możliwy preferowany czas rozpoczęcia robót: lipiec 2019 r.
Oferta winna zawierać:
1) dane oferenta (nazwa, adres, tel., e-mail, NIP, Regon),
2) cenę netto i brutto (wynagrodzenie ryczałtowe, które obejmuje wszystkie koszty
związane z realizacją przedmiotu zamówienia),
3) termin dostawy, termin rozpoczęcia i zakończenia robót montażowych,
4) kalkulację szczegółową w oparciu o załączoną specyfikację techniczną,
5) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej,
6) oświadczenie oferenta wg załączonego wzoru.
Oferty cenowe (zeskanowane oryginały) prosimy składać w terminie do dnia 24.06.2019 r.
drogą elektroniczną na adres: marketing@irm.krakow.pl
Zainteresowane firmy proszę o PILNY kontakt celem ewentualnej wizji lokalnej i
przedstawienia dostępnej dokumentacji.
W sprawie zamówienia prosimy o kontakt: Jaromir Matulewicz, Instytut Rozwoju Miast i
Regionów - ul. Cieszyńska 2, 30-015 Kraków tel. 48 12 634 29 53 wewn.28 tel. kom. 607
655 011 e-mail: marketing@irm.krakow.pl

Kraków 17.07.2019 r.

……………………………………………

- wzór -

………………………………………………….……
pieczęć wykonawcy

OŚWIADCZAM /y/, ŻE:
1. Zdobyliśmy konieczne i wystarczające informacje do przygotowania oferty.
2. Przedmiot zamówienia wykonamy zgodnie ze wszystkimi wymogami i warunkami
zawartymi w zapytaniu ofertowym .
3. Przedmiot zamówienia wykonamy zgodnie z obowiązującymi na dzień odbioru
normami oraz przepisami prawa.
4. Cena wskazana w niniejszej ofercie zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem
przedmiotu zamówienia.
5. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w zapytaniu ofertowym
– 30 dni.
6. Zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia oraz wyrażamy zgodę na zawarcie umowy
na warunkach w nich określonych.
7. W przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia niezwłocznie
umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
oraz Oświadczam że:
8. Posiadam uprawnienia i
Zamawiającego czynności,

certyfikaty

do

wykonywania

określonych

przez

9. Posiadam wiedzę i wystarczającą praktykę zawodową do wykonywania czynności
określonych przez zamawiającego

miejscowość, dnia ………………

…………………………………………………………….
podpis wykonawcy wraz z pieczęcią

Pouczony o odpowiedzialności karnej (m.in. z art. 297 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. –
Kodeks karny Dz. U. Nr 88 poz. 553 z późni. zmian.) oświadczam, ze oferta oraz załączone do
niej dokumenty opisują stan prawny i faktyczny aktualny na dzień złożenia oferty.

miejscowość, dnia ………………

…………………………………………………………….
podpis wykonawcy wraz z pieczęcią

