
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA PROPOZYCJI CENOWYCH  

1. Zamawiający. 

Powiat Otwocki z siedzibą  w Otwocku przy ul. Górnej 13, NIP 532-20-08-671 

2. Przedmiotem zamówienia jest: 

Uprzątniecie dwóch lokali mieszkalnych zlokalizowanych w Otwocku przy ulicy Kochanowskiego IOC 
lokal nr 2 i ulicy Koszykowej 4 lokal nr 4. 

Dodatkowe informacje dla Wykonawców: 

Wnętrza lokalu należy opróżnić  z wszelkich odpadów i pozostawionych rzeczy po uprzednim najemcy. 

W lokalach należy pozostawić  urządzenia grzewcze, armaturę  łazienkową  oraz inne elementy nieodłączne do 
użytkowania mieszkania  

3. Termin wykonywania prac: 2 tygodnie od daty podpisania zlecenia. 

4. Opis warunków udziału w postępowaniu: Złożenie (przesłanie) propozycji cenowej. 

5. Informacje o sposobie porozumiewania się  z wykonawcami. W przypadku wszelkich wątpliwości 
dotyczących zlecenia należy kontaktować  się: 

• w sprawach formalno-prawnych Wydział  Administracyjny: 

Dyrektor Wydziału Iwona Wysocka tel. 22 778 13 30 

6. 	Miejsce oraz termin składania ofert. 

Propozycje cenowe można odesłać  zwrotną  pocztą  elektroniczną  administracjapowiat-otwocki.pl  lub 
dostarczyć  osobiście do siedziby Starostwa Powiatowego w Otwocku przy ul. Górnej 13 pokój nr 109 

w terminie do 09.04.2021r. br. do qodziny 16.00  

7. Wybór najkorzystniejszej oferty. 

7.1 . Zamawiający udzieli zamówienie wykonawcy, który spełniając wymagania niniejszego zaproszenia 
zaoferuje najniższą  cenę. 

7.2.Zamawiający zawiadomi wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana o terminie i miejscu podpisania 
zlecenia. 

8. Dodatkowe informacje 

Zamawiający udostępnia do wglądu dokumentację  fotograficzna obu lokali.  

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia złożonych propozycji cenowych bez podania przyczyn. 

Iwona Wysocka 

Dyrektor 
Wydziału Administracyjnego 



Załącznik nr 	  

Do umowy/ zlecenia nr 	  

PROPOZYCJA CENOWA 

My/Ja niżej podpisani 	  

działając w imieniu i na rzecz 	  

w odpowiedzi na zapytanie Powiatu Otwockiego składamy ofertę: 

Przedmiotem zamówienia: 

Uprzątniecie dwóch lokali mieszkalnych zlokalizowanych w Otwocku przy ulicy Kochanowskiego 10C lokal nr 

2 i ulicy Koszykowej 4 lokal nr 4. 

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się  z przedmiotem zamówienia i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń. 

Oferujemy realizację  zamówienia za cenę: 

Przedmiot zamówienia Cena netto VAT Cena brutto 

Uprzątniecie dwóch lokali 
mieszkalnych zlokalizowanych w 

Otwocku przy ulicy Kochanowskiego 

10C lokal nr 2 i ulicy Koszykowej 4 
lokal nr 4. 

Łącznie Cena netto VAT Cena brutto 

Powyższa cena zawiera wszystkie koszty niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia. 

Zobowiązujemy się  do podpisania umowy na warunkach nam przedstawionych oraz w miejscu i terminie 

określonym przez zamawiającego. 

	  dn 	  

Podpis i pieczątka przedstawiciela 


