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Otwock, dnia 18.11.2022 r. 
GN.272.42.2022.EK

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający: Powiat Otwocki ul. Górna 13,05 -  400 Otwock 
zaprasza do złożenia oferty na opisany poniżej przedmiot zamówienia

1. Zakres przedmiotu zamówienia:
Wykonanie przeglądów rocznych stanu technicznego budynków mieszkalnych 
stanowiących własność Powiatu Otwockiego, położonych w:

1) Otwocku przy ul. Komunardów 10 -  pow. użytkowa 263 m2, dwie kondygnacje 
nadziemne, jedna kondygnacja podziemna, konstrukcja murowana;

2) Otwocku przy ul. Koszykowej 4 -  pow. użytkowa 95,33 m2, jedna kondygnacja 
nadziemna, konstrukcja murowana

oraz wykonanie przeglądu instalacji gazowej w budynku mieszkalnym położonym 
w Otwocku przy ul. Komunardów 10.
Sporządzenie protokołów z wykonanego zlecenia w jednym egzemplarzu w wersji 
papierowej.

2. Termin wykonania zamówienia:
14 dni od dnia podpisania umowy.

3. Warunki wymagane od oferentów:
1) złożenie oferty zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do 

niniejszego zapytania;
2) złożenie wykazu osób, które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia 

według załącznika nr 2 do niniejszego zapytania.

4. K ryteria stosowane przy wyborze najkorzystniejszej oferty: 100 %  najniższa cena
1) Wykonawca zobowiązany jest do określenia ceny przedmiotu zamówienia zgodnie z 
opisem przedmiotu zamówienie. Cena oferty powinna zawierać wszystkie koszty 
pośrednie i bezpośrednie związane z realizacją zamówienia.
2) Cena oferty powinna być wyliczona w walucie polskiej.

Sprawę prowadzi: Elwira Kurek (inspektor) tel. (22) 600 7 105 w. 186
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3) Zamawiający będzie oceniał tylko ofert kompletne, spełniające wymagania określone 
w niniejszym zapytaniu ofertowym. Oferty nie spełniające określonych warunków 
zostaną odrzucone.

5. Forma składania ofert:
Ofertę należy złożyć do dnia 25 listopada 2022 r. w formie elektronicznej na adres: 
nieruchomosci@powiat-otwocki.pl

z u W ^ ^ ROSTY
6. Załączniki: M on iU t^ P okry w czy iislia

r i  r , D yrektor Wydziału
-  formularz ofertowy G ospodarki N ie ru ch o m o ścia m i

-  wykaz osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia
-  projekt umowy wykonania zlecenia
-  projekt umowy powierzenia danych osobowych

Sprawę prowadzi: Elwira Kurek (inspektor) tel. (22) 600 7 105 w. 186
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pieczęć adresowa wykonawcy

V Załącznik nr 1
FO RM U LA RZ O FER T O W Y

Nazwa i adres Wykonawcy

( nazwa oraz adres W ykonawcy/W ykonawców a w przypadku składania oferty przez W ykonawców występujących wspólnie: 

nazwy i adresy wszystkich wspólników lub członków Konsorcjum

w odpowiedzi na zapytanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości poniżej 

30.000 euro

sygnatura G N .272.42.2022.EK  z dnia 18.11.2022 r.
składam niniejszą ofertę na wykonanie przeglądów rocznych stanu technicznego budynków 

mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Otwockiego, położonych w:
-  Otwocku przy ul. Komunardów 10 -  pow. użytkowa 263 m2; dwie kondygnacje 

nadziemne, jedna kondygnacja podziemna, konstrukcja murowana;
-  Otwocku przy ul. Koszykowej 4 -  pow. użytkowa 95,33 m2, jedna kondygnacja 

nadziemna, konstrukcja murowana
oraz wykonanie przeglądu instalacji gazowej w budynku mieszkalnym położonym w Otwocku 
przy ul. Komunardów 10.

Protokoły z wykonanego zlecenia zostaną wykonane w jednym egzemplarzu w wersji 
papierowej.

Kryterium - Cena realizacji całego zamówienia 

za cenę brutto............................PLN,

Słow nie:................................................................................................................................................... złotych

Kontakt: tel , fax

e-mail:

W tym VAT 23%

podpis i pieczęć wykonawcy:

BS Karczew
Konto: 94 8023 0009 2001 0000 0967 0044



Załącznik nr 2

(nazwa i adres Wykonawcy)

W ykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,

l.p.
Imię i nazwisko

Tytuł zawodowy 
nr posiadanych 

uprawnień
1.

Podpis i pieczęć Wykonawcy

BS Karczew
Konto: 94 8023 0009 2001 0000 0967 0044
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