Załącznik nr 3 do Regulaminu
Zam. Publicznych do 30 000 euro

Ośrodek Sportu i Rekreacji
Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

04-393 Warszawa , ul. Siennicka 40, tel. 22 870 13 27, fax. 22 870 13 27 w.120,
e-mail: sekretariat@osir.waw.pl

Warszawa, 15.04.2019 r.

Zapytanie ofertowe
Opis przedmiotu zamówienia:
Świadczenie usługi przygotowania terenu do imprez sportowych w 2019 r.
*Szczegółowy wykaz ilości i miejsce dostawy/usługi przedstawiono w załączniku nr 1 do zapytania.

Termin składania ofert:

19.04.2019 r. do godz. 10:00
Sposób złożenia oferty:

Osobiście
E-mail
Poczta/kurier

TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE

Dane adresowe do złożenia oferty: ul. Siennicka 40, 04-393 Warszawa – sekretariat
I piętro, p. 105, e-mail: sekretariat@osir.waw.pl – z dopiskiem „dotyczy – usługi przygotowania terenu

Osoba do kontaktu ze strony zamawiającego:
Mariusz Jakóbiak 22 870 13 27 w. 102
UWAGA! Zamawiający zastrzega prawo unieważnienia
konkursu ofert bez podania przyczyny.

OFERTA
1. Oferowana cena netto*

- ................ zł

2. Wartość podatku VAT

- ................ %

3. Kwota podatku VAT

- ................ zł

4. Oferowana cena brutto*

- ................ zł

*wartość całego zamówienia
Dane kontaktowe oferenta:
Telefon

……………………

E-mail

……………………

Osoba do kontaktu

……………………

Załącznik nr 1 do zapytania
1. Przedmiot zamówienia polega na:
- Odkurzaniu, szorowaniu, odessaniu i spłukaniu 8 pasów bieżni typu tartan, łącznie
3 840 m2;
- Odkurzaniu, szorowaniu, odessaniu i spłukaniu 2 pasów rozgrzewkowych typu tartan, łącznie 240 m2;
- Usunięciu trawy i mchu wokół kratek ściekowych, zdemontowanie paneli betonowych, czyszczeniu 400 mb odpływów wokół bieżni, wraz z podstawieniem kontenerów
(usunięciu szlamu, mułu i trawy);
- Odkurzaniu, szorowaniu, odessaniu i spłukaniu pasów rozbiegu skoków w dal bieżni
typu tartan, łącznie 210 m2;
- Czyszczeniu siedzisk na trybunach (ok. 3 000 szt.), schodów betonowych i całej
przestrzeni trybuny;
- Odkurzaniu, szorowaniu i płukaniu bieżni treningowej typu tartan, łącznie 1 920 m2;
- Odkurzaniu, szorowaniu i płukaniu boiska treningowego, łącznie 910 m2;
- Odkurzaniu, szorowaniu i płukaniu łuków bieżni typu tartan (2 szt.), łącznie 2 800
m2;
- Czyszczeniu i odchwaszczaniu alejek ciągów pieszych 500m2;
Świadczona usługa dotyczy obiektu, zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Podskarbińskiej 14 przy zabezpieczeniu przez Wykonawcę na własny koszt: środków, materiałów, maszyn, urządzeń i narzędzi niezbędnych do wykonania usługi oraz przy zapewnieniu odpowiedniej ilości personelu.

Termin realizacji: do 05 maja 2019 r.

Załącznik do zapytania ofertowego

Szczegółowa charakterystyka przedmiotu zamówienia
L.P.

Nazwa towaru/usługi

j.m.

Ilość

Nazwa obiektu

1

2

3

4

5

Wartość
netto
6

Kwota
VAT
7

Wartość
brutto
8

1
2
3
4
5
6
7
8
RAZEM:

....................................................................
(Podpis/y i pieczątka Oferenta/Oferentów*)

