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………………………………..                                                     Zielona Góra, ........................
        (pieczątka zamawiającego) 

Znak sprawy ...........................

                                                        
…………………………………

                                                                                     (nazwa firmy) 
                                                                       ………………………………….

                                                                       …………………………………

                                                                      

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ (OFERTOWEJ)

Zamawiający realizując zamówienie na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r.  Prawo  zamówień  publicznych (Dz.  U.  z  2015  r.,  poz.  2164),  zaprasza  do  złożenia
propozycji  cenowej  (ofertowej)  na  wykonanie  usługi/  dostawy/  roboty   budowlanej*
nieprzekraczajacej równowartości 30 000 euro (ustawy nie stosuje się) 

I. Nazwa i adres 
ZAMAWIAJĄCEGO ....................................................................................................
.......................................

II. Opis przedmiotu zamówienia
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

III. Szczegółowy zakres zamówienia (tj. tabela asortymentu) zawiera załącznik do 
niniejszego zaproszenia *

IV. Wymagany termin wykonania zamówienia:...............................................................,

V. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej (ofertowej):

a) ma być złożona w formie pisemnej lub elektronicznej;

b) cena w niej podana ma być wyrażona cyfrowo i słownie;

c) ma być napisana w języku polskim, czytelnie;

d) ma obejmować całość zamówienia.

VI. Propozycja ma zawierać następujące dokumenty:

a) formularz propozycji wg załączonego wzoru 
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b) zaparafowany projekt  umowy

c) wypełniony kosztorys ofertowy lub wypełniona tabela – wykaz asortymentu*

VII. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej propozycji cenowej (ofertowej):

   Zaproponowana cena powinna zawierać:

 wartość netto  przedmiotu zamówienia ;

 obowiązujący podatek od towarów i usług (VAT);

 wartość brutto przedmiotu zamówienia.

VIII. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej (ofertowej):

Propozycję cenową (ofertową) należy złożyć w terminie do dnia ..... ........ 20......r. w

formie  zgodnej  ze  wskazaniem  zamawiającego  w  pkt.  IV  lit  a,  w  siedzibie

zamawiającego,  tj.  w Miejskim  Przedszkolu  nr  3  im.  Misia  Uszatka  w Zielonej

Górze, 65 – 042  Zielona Góra, ul. Al. Niepodległości 29,

IX. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami z ramienia zamawiającego

jest  Pani  ......................................................................................................................

tel. 68 ..............................................................................

X. Informacje  dotyczące  zawarcia  umowy:  W  terminie  wyznaczonym  przez

zamawiającego  w  powiadomieniu  o  wyborze  wykonawcy,  wybrany  wykonawca

zobowiązany jest podpisać umowę.

XI. Załączniki :

1. Projekt umowy

2. Propozycja cenowa (ofertowa)

3. Kosztorys ofertowy lub tabela - wykaz asortymentu*

*) niepotrzebne skreślić 

………………………………………….
           (podpis kierownika zamawiającego)
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