Warszawa, dnia 19.04.2018 r.

ZAPROSZENIE
DO SKŁADANIA OFERTY CENOWEJ

Zgodnie z dyspozycją wynikającą art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. 2013 poz. 907 ze zm.) do postępowania o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro
nie stosuje się przepisów powołanej ustawy.
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Nr 7 zaprasza do składania ofert na: Wykonanie
dokumentacji projektowej i kosztorysowej wymiany instalacji wentylacji mechanicznej bloku
żywienia w budynku MOS nr 7 w Warszawie ul. Osowska 81.
I. Zakres zamówienia:
- dokumentacja projektowa budowlano-wykonawcza
- przedmiary robót
- kosztorysy inwestorskie
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
II. Warunki realizacji przedmiotowego zamówienia:
1. termin wykonania zamówienia: 6 tygodni od podpisania umowy
2. warunki rozliczenia i płatności:
- Zamawiający zobowiązuje się uregulować fakturę Wykonawcy w terminie do 21 dni
od daty otrzymania faktury wraz z protokołem odbioru.
III. Opis warunków udziału w postępowaniu:
Dokumenty, które Wykonawcy są zobowiązani dołączyć do ofert:
1. Formularz oferty – Załącznik nr 1.
2. Kosztorys ofertowy
3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert .

IV. Kryteria oceny oferty cenowej:
Zamawiający wybiera ofertę, która zawiera najniższą cenę, spełnia warunki postawione
przez zamawiającego w pkt III.
V. Miejsce i termin złożenia oferty cenowej:
Ofertę cenową należy złożyć do dnia 11.05.2018 r. do godz. 12.00 w siedzibie
Zamawiającego: Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Nr 7 w Warszawie, ul. Osowska 81,
w sekretariacie w zamkniętej kopercie oznaczonej : „Oferta cenowa na: wykonanie
dokumentacji wymiany instalacji wentylacji mechanicznej w bloku żywienia” w

MOS Nr 7
w Warszawie ul.Osowska 81” lub pocztą elektroniczną na
adres:sekretariat@mos7.edu.pl
Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony na stronie internetowej
Zamawiającego pod adresem www.mos7.pl
VI. Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami:
p. Robert Idzikowski – 22 5169823
e-mail kierownik.gospodarczy@mos7.edu.pl
VII. Załączniki
- formularz oferty – załącznik nr 1

