Załącznik nr 5

ZAPYTANIE OFERTOWE
I.

Zamawiający
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Biuro Obsługi Urzędu
00-950 Warszawa, pl. Bankowy 3/5
BOU-II.2512.304.2019.RK

II.

Przedmiot zapytania ofertowego:
Przedmiotem zapytania jest usługa związana z wygłuszeniem/wyciszeniem drzwi wewnętrznych o
wymiarach 0,95m x 2,25m (ok 2,14 m2.) w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie
przy pl. Bankowym 3/5, wejście F pomieszczenie nr 9.

III.

Kryteria oceny ofert
1) cena – 100%

IV.

Warunki realizacji zamówienia
1) termin realizacji zamówienia
Zamówienie zostanie wykonane w terminie nie dłuższym niż 10 dni od otrzymania zlecenia.
2) zakres świadczenia usług:
 przygotowanie drzwi poprzez usunięcie z nich zamków, klamek, okucia;
 usunięcie kilkumilimetrowej warstwy drewna tuż przy zawiasach;
 wycięcie, a następnie oklejenie skrzydła od wewnątrz materiałem wyciszającym o dużej
gęstości wykonanym z kompozytu pianek;
 wycięcie w piance małych otworów, w których zostaną umieszczone okucia zamków;
 przymocowanie, obłożenie skrzydła sztuczną skórą koloru białego;
 wycięcie w tapicerce otworów na zamki i okucia, w celu ponownego ich zamontowania w
skrzydle;
 nałożenie na zamontowaną tapicerkę taśmy maskującej (na całym obwodzie drzwi);
 zamontowanie drzwi na zawiasach, w tym przykręcenie klamek, zamków;
 uprzątnięcie terenu po zakończeniu prac związanych z realizacją usługi.
3) warunki płatności
Należność za wykonaną usługę / dostawę zostanie uregulowana przelewem bankowym,
w terminie 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury
VAT. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień złożenia zlecenia płatności w banku
zamawiającego.

V.
VI.

VII.

Termin związania ofertą
Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Termin, miejsce i sposób składnia ofert
Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę złożyć na formularzu stanowiącym
załącznik nr. 1 do zapytania ofertowego w terminie do dnia 13 grudnia 2019 r. do godz. 12.00,drogą
e-mailową na adres: bou@mazowieckie.pl
Informacja dotycząca negocjacji z wykonawcami

Dopuszcza się negocjowanie oferowanych cen ze wszystkimi wykonawcami, którzy złożyli
prawidłowe oferty.
str. 1

VIII.

IX.

Informacja o sposobie komunikacji zamawiającego z wykonawcami
Porozumiewanie się z Zamawiającym w związku z zapytaniem ofertowym:
1) osoba uprawniona ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami: p. Piotr
Gontarski nr tel. 22 695 64 21, kom. 572-724-044, adres email: pgontarski@mazowieckie.pl.
Załączniki do zapytania ofertowego:
1) formularz ofertowy.

……………………………….
(pieczątka i podpis kierującego komórką organizacyjną)
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