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MIĘDZYZAKŁADOWA PRACOWNICZA SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA „SAM-81”  

z siedzibą w Warszawie ul. Orla 6B (KRS: 0000134688) 

 

   ZAPYTANIE O CENĘ 

ZADANIE(A) NR …………………….…. 

 

 

MIĘDZYZAKŁADOWA PRACOWNICZA SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA „SAM-81”  

z siedzibą w Warszawie ul. Orla 6B 

zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie ……………….(*podać rodzaj: 

robota remontowa, dostawa, usługa, itd.)  w obiekcie pod adresem: 

…………………………………………………………………….…….. (*podać adres: ulica, nr, miasto) 

PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA  

1. Przedmiotem postępowania jest wybór wykonawcy dla  ………………. (*podać rodzaj: robota 

remontowa, dostawa, usługa, itd.) Zadanie  numer …………….. (*podać nr zadania z planu 

remontów) 

2. Zakres prac objętych Zadaniem określony jest w załączniku do zapytania o cenę. 

3. Termin realizacji prac: …………..……  dni od daty zawarcia umowy / zamówienia / protokolarnego 

przekazania obiektu/terenu budowy (**niepotrzebne wykreślić). 

4. Zamawiający zachowuje prawo do wyłączenia którejkolwiek części prac z przedmiotu 

postępowania, jeśli uzna to za stosowne przy zachowaniu warunków zaproponowanych w ofercie. 

5. Zamawiający informuje, że prace ………………………………………………………….(*podać rodzaj: 

robota remontowa, dostawa, usługa, itd.) będzie można prowadzić w obiekcie w  dni powszednie 

w godzinach ……………………………………………………………………………………………..……. 

6. Dodatkowe warunki i wymagania  

a) Termin płatności: 30 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz 

z kopią protokołu odbioru robót.  

b) Okres gwarancji min. …………..….. miesięcy. 

c) Jednostka w jakiej należy podać ofertę: ………………….……………….………………… 

d) Atesty zastosowanych podczas remontu materiałów należy przedstawić przy odbiorze 

prac.* 

e) Inne:  ………………………………………………………………..………………………………... 

 

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:  

1. Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym zgodnym w treści ze wzorem 

stanowiącym Załącznikiem nr  5  dołączonym do niniejszego Zaproszenia.     
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2. Wymagane dokumenty dostarczane  są w formie papierowej (złożonej osobiście lub za 

pośrednictwem poczty na dziennik z biurze Spółdzielni) lub mailowej w formie pliku PDF, JPG. 

Formularz oferty i wymagane załączniki  powinny być parafowane na każdej stronie. Datą 

złożenia oferty jest data jej wpływu do sekretariatu w siedzibie Zamawiającego.  

3. Niedołączenie do oferty wymaganego załącznika  stanowi podstawę do odrzucenia oferty przez 

Zamawiającego.  

 

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ         

1. Oferent pozostaje związany złożoną ofertą przez okres: minimum 30 dni.  

2. Jeśli termin związania z ofertą jest dłuższy, należy to zaznaczyć w ofercie.   

3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się  następnego dnia po upływie terminu do składania 

ofert. 

 

WADIUM         

1. Wartość wadium: ………………..………… (*wpisać „NIE” jeżeli nie jest wymagane) 

       

MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY 

1. Ofertę w formie papierowej należy dostarczyć do siedziby Spółdzielni na adres 00-143 Warszawa 

ul. Orla 6B, a ofertę w formie pliku można doręczyć mailem na adres: 

…………………..………………..  (*podać adres mailowy) w terminie do dnia ………………………. 

2. W temacie maila należy podać następującą informację: postępowanie nr ……..………. oraz 

nazwę firmy. 

3. Zamawiający informuje, że ze względów technicznych pojedyncza wiadomość nie może być 

większa niż 6 MB. W przypadku, gdy całość oferty przekracza ten limit  oferta winna być złożona 

w formie papierowej. 

 

KRYTERIA OCENY OFERT 

1. Cena …………….% 

2. (*podać kryteria i progi w zależności od decyzji Zarządu) 

 

 

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW  
1. Formularz ofertowy  
2. Zakres prac 
3. inne……………………………  

    


