Znak sprawy DLA/DLA/161/2017

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z informacjami
określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym – nie mają zastosowania przepisy ustawy
Prawo Zamówień Publicznych. Treść dokumentu, wszelkie informacje do których się
odwołuje oraz prowadzona korespondencja i rozmowy muszą zostać zachowane w
tajemnicy. Wykonawca jest zobowiązany do nie udostępniania osobom trzecim informacji
uzyskanych w związku z zapytaniem ofertowym bez pisemnej zgody i upoważnienia
departamentu zakupów

W imieniu Banku Gospodarstwa Krajowego zwracam się z prośbą o przedstawienie kalkulacji
cenowej na:
„Realizacja usług ręcznego mycia zewnętrznego i czyszczenia wnętrz samochodów
służbowych Banku użytkowanych na terenie Warszawy.”
I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – patrz załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
II. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI
Od dnia 29.12.2017 roku na okres 16 miesięcy / Warszawa
III. PŁATNOŚĆI
Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie uregulowane w terminie 21 dni od daty
dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT w wersji papierowej.
IV. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA JAKIE WINIEN DOSTARCZYĆ WYKONAWCA
SKŁADAJĄC OFERTĘ
1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego
zapytania (oferta cenowa).

V. INFORMACJE KOŃCOWE
1. Termin związania ofertą - 30 dni od dnia złożenia oferty.
2. Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa oferty nie
powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron.
3. O ewentualnym wybraniu Państwa oferty zostaniecie Państwo poinformowani poprzez
zaproszenie do podpisania umowy (wzór umowy zgodny z Załącznikiem nr 3).
4. Po otrzymaniu oferty Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia
dodatkowych negocjacji.
5. W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt: Wojciech Ceglarz, tel. 500 084 007
email : wojciech.ceglarz@bgk.pl
VI. ZŁOŻENIE OFERTY
1. Proszę o przesłanie podpisanej oferty cenowej wraz załącznikami (w formie skanu) do
dnia 15.12.2017 r., do godziny 16:00 na adres mailowy: wojciech.ceglarz@bgk.pl
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia ofert złożonych po wyznaczonym
terminie lub nie zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania
przyczyny. Zamawiający nie jest zobowiązany do powiadomienia Wykonawcy o odmowie
wyboru jego oferty.

Z poważaniem

W załączeniu przekazuję załączniki :
1. Formularz Ofertowy
2. Opis przedmiotu zamówienia
3. Projekt Umowy
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