ZAPYTANIE OFERTOWE
Znak sprawy: BRI-III.2500.1.2019
I. Zamawiający
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Biuro Obsługi Urzędu
pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa
tel. 22 695 60 61
fax 22 695 60 62
II. Przedmiot zapytania
Przedmiotem zapytania jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi
prowadzonymi w ramach zadania inwestycyjnego „Przebudowa pomieszczeń w budynku
biurowym położonym w Warszawie przy al. Jerozolimskich 28” w roku 2019, zgodnie z opisem
przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1.
III. Zakres i warunki przedmiotu zapytania
Zakres i warunki przedmiotu zapytania zostały określone w opisie przedmiotu zamówienia załącznik nr 1 oraz wzorze umowy stanowiących załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.
Niniejsze postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 6a w zw. z art. 4 pkt 8 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn.
zm.).
IV. Terminy realizacji przedmiotu zapytania
1. Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy, do 30 dni od dnia zgłoszenia

zakończenia robót przez Wykonawcę robót budowlanych objętych nadzorem
inwestorskim.
2. Zamawiający przewiduje realizację wszystkich robót objętych nadzorem, którego dotyczy

niniejsze zamówienie do 29 listopada 2019.
V. Wymagania dotyczące złożenia oferty
1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę, na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do
niniejszego zapytania.
2. Oferta musi być zgodna z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w zapytaniu
ofertowym.
3. Oferta powinna zawierać cenę netto i brutto, wyrażoną w złotych polskich z
dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.
4. Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.
5. Oferta powinna być złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
przetarg@mazowieckie.pl w terminie do 15 lipca 2019 r. do godz.12:00.
6. Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

VI. Ocena złożonych ofert
Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1.
VII. Miejsce i sposób uzyskania informacji określających szczegółowe wymogi dot.
przedmiotu zamówienia:
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa
Biuro Obsługi Urzędu
Oddział zamówień publicznych
email: przetarg@mazowieckie.pl
VIII. Inne istotne informacje:
1. Zamawiający przewiduje podpisanie umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
a) odstąpienia od realizacji zamówienia na każdym etapie postępowania,
b) negocjacji ostatecznej ceny z Oferentami, którzy złożyli oferty.

Załączniki:
Załącznik nr 1- opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 – wzór umowy
Załącznik nr 3 – formularz ofertowy

Formularz ofertowy
Znak sprawy: BRI-III.2500.1.2019
Dotyczący zapytania ofertowego: …………………………
I. Zamawiający
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, Biuro Obsługi Urzędu, pl. Bankowy 3/5, 00950 Warszawa, tel. 22 695 60 61, fax 22 695 60 62, NIP: 525 10 08 875
II. Oferent
Nazwa i adres oferenta:
__________________________________________________________________
Adres
korespondencyjny:____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Tel:______________________________________________
Fax:__________________________________
Regon:__________________ NIP: _________________________________
Osoba do kontaktów: _____________________________
e-mail: ___________________________________
nr telefonu: __________________________________
III. Oferta
Cena netto: ………………….. zł (słownie zł …………………..)
Stawka i kwota podatku VAT: …………………...%
…………………...zł
Cena brutto: …………………. zł (słownie zł ………………….)
IV. Oświadczenia
1. Oferta jest ważna przez okres 30 dni liczonych od dnia upływu składania ofert.
2. Oferta jest zgodna z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w zapytaniu
ofertowym.
3. Akceptuję wzór umowy będący załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego.

____________________, ________2019 r. _______________________________________
miejscowość data podpis i pieczątka imienna
uprawnionego(-ych) przedstawiciela(-i) Wykonawcy

