Łapy, 2020-12-29
ZAPYTANIE OFERTOWE
1. Zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Łapach, ul. Płonkowska
44 zaprasza do złożenia oferty na:
2. Przedmiot zamówienia:
Wycinka wraz z karczowaniem karp 15 szt. drzew (topoli) rosnących na działce nr 588/1 w Łapach
przy ul. Płonkowskiej.

3. Termin realizacji zamówienia: nie później niż do 26 lutego 2021 roku
4. Okres gwarancji: nie dotyczy
5. Kryterium wyboru oferty: najniższa cena, Zamawiający zastrzega sobie prawo
negocjowania ceny.
6. Inne istotne warunki zamówienia:
 Wszelkie koszty związane z przedmiotem zamówienia pozostają po stronie Wykonawcy.
 Przedmiot zamówienia obejmuje: wycięcie drzew, karczowanie karp, uprzątnięcie (wywiezienie)
pni, konarów, gałęzi, oczyszczenie i uporządkowanie terenu po robotach.
 Integralną częścią zapytania jest załącznik - projekt umowy.
 Kontakt z zamawiającym pod adresem biuro@zwiklapy.pl lub pod nr telefonu 85 715 28 51.

7. Miejsce i termin złożenia oferty: Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o., ul.
Płonkowska 44, 18-100 Łapy lub biuro@zwiklapy.pl do dnia 08.01.2021 roku, godz.
11.00.
8. Termin otwarcia ofert: 08.01.2021 r. godz.11.15
9. Warunki płatności: 30 dni od dnia otrzymania faktury
10. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku
polskim, wg załączonego formularza. Zmawiający zastrzega sobie prawo do
unieważnienia zapytania bez podania przyczyny.

Prezes Zarządu
Dariusz Kruszewski

11. Treść oferty:

1. Nazwa wykonawcy ………………………………………………………………
2. Adres wykonawcy ……………………………………………………………….
3. NIP ……………………………………………………………………………….
4. REGON ………………………………………………………………………....
5. Nr rachunku bankowego …………………………………………………………..
6. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:
Cena netto ………………… zł (słownie złotych ………………………..……………….)
Podatek VAT ……………… zł (słownie złotych………………………………………...)
Cena brutto …………………zł (słownie złotych ………………………………………..)
12.1. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę zastrzeżeń.
Oświadczam ponadto, że akceptuję projekt umowy, który jest załącznikiem do zapytania
ofertowego z dnia 29.12.2020 roku.
12.2. Potwierdzam termin realizacji zamówienia do dnia ………………………………
12.3.Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu cenowym z dnia 29.12.2020 r.

Miejscowość, ……………………

Dnia ...................................

…………………………………..

………………………………………

(pieczątka wykonawcy)

(podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej)

