Załącznik Nr 3
do Regulaminu zamówień publicznych

(pieczęć zamawiającego)
Znak sprawy PM 13 / 1/2021

Pabianice, 18.05.2021r

…………….…………………
……………………………….
(nazwa i adres Wykonawcy)

ZAPYTANIE CENOWE
1. Zamawiający : PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13 W PABIANICACH
zaprasza do złożenia ofert na:
1. Przedmiot zamówienia REMONT POMIESZCZEŃ KUCHENNYCH
doprowadzenie do właściwego stanu sanitarno-technicznego ścian, sufitów i podłóg w
kuchni głównej, mag. art. trwałych i nietrwałych, zmywalni naczyń, obieralni warzyw.
Zastosowanie
nieprzepuszczalnych,
niepochłaniających
,
zmywalnych,
nietoksycznych materiałów oraz gładkiej powierzchni uniemożliwiających
gromadzenie się zanieczyszczeń redukując kondensację, wzrost niepożądanych pleśni
oraz strząsanie cząstek, zapewnienie odpowiedniego odwodnienia podłogowego.
2. Termin realizacji zamówienia lipiec/sierpień 2021r.
3. Okres gwarancji na wykonane prace budowlano-montażowe gwarancja udzielona na
minimum 36m-cy
4. Miejsce i termin złożenia oferty Przedszkole Miejskie nr 13 w Pabianicach ul.
Mokra 19/23 w godzinach: 8.00-15.00 do dnia 28 maja 2021 roku , bądź za
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: pprzedszkolenr13@o2.pl
5. Termin otwarcia ofert w dniu składania ofert
6. Warunki płatności Płatność za zrealizowane zadanie nastąpi w drodze przelewu na
wskazany przez wykonawcę rachunek bankowy na podstawie faktury VAT w ciągu 14
dni od daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego
7. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami Joanna Skrzypczyńska,
Jolanta Stano samodzielny referent

8.

Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić formie pisemnej, w języku
polskim.

9.

Sposób rozliczeń: Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia
dokonywane będą w PLN.

10. Dodatkowe uwagi:
kryterium oceny oferty : cena , gwarancja na wykonaną usługę
1) złożenie zapytania nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia;
2) zamówienie następować będzie do wysokości środków finansowych przeznaczonych na
ten cel w budżecie Przedszkola/ zamawiającego.

11.Treść oferty:
1. Nazwa wykonawcy..............................................................................................................
2. Adres wykonawcy…………………………………………………………………….........
3. NIP …………………………………
4. Regon.................................................
5. Nr rachunku bankowego………………………………………………...........
6. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

Cenę netto.............................. zł (słownie złotych................................................................. )
Podatek VAT ……. % tj. ....................... zł (słownie złotych................................................... )
Cenę brutto………..........zł (słownie złotych………...............……………………………..)

7.Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego
zastrzeżeń.
8. Termin realizacji zamówienia: …………………….......
9. Okres gwarancji: ……………………………....

10. Potwierdzam termin realizacji zamówienia do dnia………………………
11. Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu cenowym.

Data złożenia oferty: ……………………..
……….…………………………
(Podpis wykonawcy
lub osoby upoważnionej oraz pieczęć)

