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Sosnowiec, 14.02.2014 r. 

 

 

Zapytanie cenowe nr 2/2014/ZC dla zamówienia publicznego  

o wartości nieprzekraczającej równowartości 14.000 euro  
 

 

Nazwa zamawiającego:  Dom Pomocy Społecznej nr 2 

Adres zamawiającego:  41-200 Sosnowiec ul. Jagiellońska 2 

 

Nazwa Wykonawcy:   …………………………………………………….. 

Adres Wykonawcy:   …………………………………………………….. 

 

 

Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania następującego zamówienia: 

 

1. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest przegląd przewodów kominowych w Domu Pomocy 

Społecznej nr 2 w Sosnowcu przy ul. Jagiellońskiej 2. 

2. Termin i sposób realizacji zamówienia: 

Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia w okresie od 24.02.2014 r. do 

28.02.2014 r. 

3. Warunki płatności: 

Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie do 14 dni od dnia dostarczenia faktury.  

4. Kryteria oceny: 

Najniższa cena – 100%. W ramach kryterium najniższa cena porównywane będą wartości 

brutto zgodnie z załączonym formularzem ofertowym.  

5. Miejsce i termin składania ofert: 

Oferty na realizację zamówienia należy składać na Formularzu ofertowym (załącznik nr 1) 

do dnia 21.02.2014 r. do godziny 1500. 

Oferty można przekazywać: 

 mailem na adres bochenek@dpsnr2.pl, 

 faksem na nr 32/292-32-39, 

 pisemnie na adres jednostki, 

 poprzez osobiste doręczenie. 

6. Osoby do kontaktu: 

 Paweł Bochenek - tel. 32/292-32-39, 

 Halina Kielijan - tel. 32/292-32-39. 

7. Postanowienia końcowe: 

7.1.W celu rzetelnego ustalenia ceny zamówienia zalecana jest wizytacja budynku. 

Wykonawcy proszeni są o wcześniejsze ustalenie terminu wizyty. 

7.2.Ważna oferta musi składać się z prawidłowo wypełnionego Formularza 

ofertowego (załącznik nr 1). 

7.3.Formularz ofertowy (załącznik nr 1) podpisuje Wykonawca lub osobę upoważniona 

do reprezentowania Wykonawcy.  
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7.4.W przypadku składania oferty lub podpisywania dokumentów przez pełnomocnika 

należy dołączyć kopię pełnomocnictwa.  

7.5.Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej 

kopii składanych dokumentów. 

7.6.Firma / osoba, która złożyła najkorzystniejszą ofertę zostanie o tym poinformowana. 

7.7.Złożenie oferty oznacza akceptacje wszelkich postanowień umowy. 

7.8.Zapytanie cenowe wraz z załącznikami można pobrać ze strony internetowej 

www.dpsnr2.pl 

 

8. Załączniki: 

 Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy. 

 

 

 

        

                                         ...…..………………………………….  
                                                                              (podpis Kierownika Zamawiającego  
                                                                                       lub osoby upoważnionej) 
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