ZAPYTANIE OFERTOWE
Znak sprawy:
BRI-III.2500.7.2019
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
polegającymi na wymianie windy osobowej (winda nr 3) w budynku Mazowieckiego Urzędu
Wojewódzkiego w Warszawie położonym w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 3/5. Roboty
prowadzone będą zgodnie z dokumentacją projektową pn. „Przebudowa budynku położonego
w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 3/5 w celu przystosowania do potrzeb Mazowieckiego
Urzędu Wojewódzkiego” 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 u 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 30 września 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.
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5. Oferta powinna być złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
przetarg@mazowieckie.pl w terminie do 16 lipca 2019 r. do godz.12:00.
6. Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
VI. Kryteria oceny ofert oraz ocena złożonych ofert
Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1.
Ponadto zamawiający odrzuci ofertę:
1. złożoną po terminie;
2. niezgodną z treścią zapytania ofertowego;
3. zawierającą błędy nie będące oczywistymi omyłkami pisarskimi lub rachunkowymi;
4. której cena oferty przekracza kwotę, którą zamawiający przeznaczył na realizację
zamówienia.
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.
IX. Załączniki:
Załącznik nr 1- opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 – wzór umowy
Załącznik nr 3 – formularz ofertowy
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Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego
FORMULARZ OFERTOWY

(pieczęć wykonawcy)

Ja niżej podpisany/My niżej podpisani
...................................................................................................................................................................
(pieczęć Wykonawcy)
...................................................................................................................................................................
............................................................................................................................,
będąc upoważnionym/i/ do reprezentowania Wykonawcy:
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
nr telefonu .................................; e-mail: ……………………….
w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr BRI-III.2500.7.2019 dotyczące pełnienia nadzoru
inwestorskiego nad robotami budowlanymi polegającymi na wymianie windy osobowej (winda nr 3) w
budynku Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie położonym w Warszawie przy ul.
Marszałkowskiej 3/5. Roboty prowadzone będą zgodnie z dokumentacją projektową pn. „Przebudowa
budynku położonego w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 3/5 w celu przystosowania do potrzeb
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego”
składam/składamy niniejszą ofertę:
Łączna cena netto zamówienia:

……………………….……..zł

Stawka podatku VAT

..…………………….……..%

Kwota podatku VAT:

……………………….……..zł

Łączna cena brutto zamówienia:

……………………………. zł

IV. Oświadczenia
1. Przedmiotowe zamówienie zobowiązuję/emy się wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi w
zapytaniu ofertowym nr BRI-III.2500.7.2019.
2. Oświadczam/y, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania
zamówienia.
3. Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się z treścią zapytania ofertowego nr BRI-III.2500.7.2019,
udostępnionym przez Zamawiającego i nie wnoszę/my do niego żadnych zastrzeżeń.
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4. W razie wybrania mojej/naszej oferty zobowiązuję/zobowiązujemy się do podpisania umowy w
miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.
5. Uważam/y się za związanego/ych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu
składania ofert.
6. Oświadczam, że wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych przez Mazowiecki
Urząd Wojewódzki w Warszawie w celu monitoringu, sprawozdawczości i audytu realizowanego
projektu, wyłącznie podmiotom uprawnionym do prowadzenia powyższych czynności lub ich
przedstawicielom zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.
2018 poz. 1000).
7. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 1
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu2.

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

1

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)
2 w przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie
stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa
(usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).
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