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Zapytanie ofertowe
N.S.B.M.,,Przedwiośnie” zaprasza do złożenia oferty w konkursie ofert, na:
Zadanie nr 1
Nasadzenia przy wejściu do budynku Kiełpińska 3 w 2022r.
Prosimy o podanie kwoty wraz z podatkiem VAT (brutto) w zł, za dokonanie nasadzeń,
przyjmując warunki opisane w projekcie. Projekt do odbioru w sekretariacie Spółdzielni.
1.
2.
3.
4.

Powierzchnia nowych nasadzeń to 55m2
Ogrodzenie rabaty 12mb.
Gwarancja minimum 12 miesięcy.
Termin nasadzeń do ustalenia z inwestorem - 2022r.

Prosimy o złożenie oferty na załączonym formularzu w terminie do dnia 19.07.2022r.
do godz. 1200 w zamkniętej kopercie, w sekretariacie biura Spółdzielni przy ul.Ogólnej 1 lub
przesłanie skanów dokumentów na adres e-mail: przedwiosnie@przedwiosnie.com.pl.
w temacie korespondencji zaznaczając: ,,Konkurs ofert na nasadzenia drzew
NSBM,,Przedwiośnie”. Prosimy także o dołączenie wypisu z centralnej ewidencji
i informacji o działalności gospodarczej (CEIDG) lub rejestru sądowego oraz załączenie
posiadanych referencji. Oferta zostanie rozpatrzona w trybie konkursu ofert.
Zapytania i informacje dodatkowe: zielen@przedwiosnie.com.pl lub Dział Ekspl.-Techniczny
tel.22-669-51-48, e-mail: eksploatacja@przedwiosnie.com.pl.

…………………………….
miejscowość / data

(pieczątka adresowa oferenta)

NSBM ,,Przedwiośnie”
Warszawa ul.Ogólna 1
OFERTA
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
(nazwa i adres firmy, nr telefonu , e-mail)
REGON………………………………………………………….
NIP………………………………………………………………….
Oferuję wykonanie:
Zadanie
Nasadzenia przy wejściu do budynku Kiełpińska 3.

Kwota brutto z podatkiem Vat:
…………………………………………………………….

Długość gwarancji (miesiące)
……………………………………………………………..
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z przedmiotem zamówienia i uważamy się za związanych
niniejszą ofertą przez okres 30 dni kalendarzowych.
Załączniki do oferty:
1.
2.
3.
4.
5.

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
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Załącznik do Zapytania ofertowego

…………………………..
nazwa i adres oferenta
OŚWIADCZENIE

Składając ofertę oświadczam, że:
1. Jestem (jesteśmy) uprawnieni do występowania w obrocie prawnym. Posiadamy
zdolność do czynności prawnych
2. Posiadam(y) uprawnienia niezbędne do wykonania określonych w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia prac i czynności.
3. Dysponuję(my) niezbędną wiedzą i doświadczeniem, potencjałem ekonomicznym
i technicznym, a także pracownikami zdolnymi wykonać dane zamówienie.
4. Znajduje(my) się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
5. Nie należę (my) do:
a) dostawców i wykonawców, którzy w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem
postępowania nie wykonali zamówienia lub wykonali je z nienależyta starannością,
b) dostawców i wykonawców, w odniesieniu do których wszczęto postępowanie
upadłościowe lub których upadłość ogłoszono,
c) dostawców i wykonawców, którzy zalegają z uiszczaniem podatków, opłat lub składek
na ubezpieczenia społeczne, z wyjątkiem przypadków, kiedy uzyskali oni
przewidziana prawem zgodę na zwolnienie; odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności,
d) osób fizycznych, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo przekupstwa
albo inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
e) osób prawnych, których urzędujących członków władz prawomocnie skazano za
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia
f) publicznego, przestępstwo przekupstwa albo inne przestępstwo popełnione w celu
osiągnięcia korzyści majątkowych.,
g) przedsiębiorców, no których w ciągu ostatnich trzech lat została nałożona kara
pieniężna, o której mowa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, za czyn nieuczciwej
konkurencji polegający na przekupstwie osoby pełniącej funkcję publiczną,
h) dostawców lub wykonawców, którzy nie złożyli wymaganych oświadczeń lub nie
spełnili innych wymagań określonych w specyfikacji, w ogłoszeniu lub zaproszeniu do
składania ofert.
6. Zapoznałem się z obiektem oraz dokumentacją przetargową i nie wnoszę uwag.

Warszawa dnia ....................................
………………………………………..…
podpis i pieczątka imienna
uprawnionego przedstawiciela
wykonawcy
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