Ostrołęka, dnia 03.09.2018r.
Znak sprawy MBG.OK.272.3.21.2018

FORMULARZ ZAPYTANIA CENOWO - OFERTOWEGO

I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO
Mazowieckie Biuro Geodezji i Urządzeń Rolnych w Ostrołęce
ul. Piłsudskiego 38
07-410 Ostrołęka
II Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest :
Wykonanie szacunku drzewostanu leśnego o powierzchni 99,44 ha w tym Ls – 82,41 ha,
Lz – 17,03 ha na obiektach scaleniowych : Sabnie, Stasin, Grodzisk, Kolonia Hołowienki gm.
Sabnie, pow. sokołowski
- specyfikacja istotnych warunków zamówienia stanowi załącznik Nr 1 do zapytania cenowego

a)
b)
c)
d)
e)
koszt

termin wykonania zamówienia: 31.10.2018r.
okres gwarancji: minimum 24 miesiące
warunki płatności: przelewem, po wykonaniu zamówienia i dostarczeniu faktury VAT.
Termin zapłaty 14 dni od daty ostatecznego odbioru prac i dostarczenia faktury
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumentację własnym transportem, na swój
do siedziby Zamawiającego , mieszczącej się przy ul. Piłsudskiego 38 w Ostrołęce.

III Opis sposobu przygotowania oferty :
a) Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego
zapytania.
a. Oferta powinna być:
b. - opatrzona pieczątką firmową,
c. - posiadać datę sporządzenia,
d. - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
e. - podpisana czytelnie przez wykonawcę.
b) Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną jednoznacznie opisaną ofertę i zaproponować jedną
cenę
c) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych .
d)
Zamawiający dopuszcza / nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub
całości zamówienia podwykonawcom.
e) Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem
oferty
f) Oferta powinna być przygotowana zgodnie z treścią załącznika Nr 2 do zapytania cenowoofertowego. Zaleca się wykreślenie pól niewypełnionych.

IV. Forma złożenia oferty
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres:
sekretariat@mbg.ostroleka.pl , faksem na nr : 29 7604526…., poczty, kuriera lub też dostarczona
osobiście na adres: Mazowieckie Biuro Geodezji i Urządzeń Rolnych w Ostrołęce ul. Piłsudskiego
38 , 07-410 Ostrołęka do dnia 10.09.2018r. do godz.14.00
2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 11.09.2018r, a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty
zostanie ogłoszony w dniu 11.09.2018. o godzinie 13.00 w siedzibie Mazowieckiego Biura
Geodezji i Urządzeń Rolnych w Ostrołęce oraz na stronie internetowej pod adresem: www.
mbg.ostroleka.pl
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert.
6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www. mbg.ostroleka.pl i tablicy ogłoszeń w
siedzibie Biura.

V. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za
pośrednictwem
strony
internetowej
znajdującej
się
pod
adresem
www.mbg.ostroleka.pl
VI. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela Edward Głażewski pod numerem telefonu 29 760 45 26 wew.22
oraz adresem email: sekretariat@mbg.ostroleka.pl
VII. ZAŁĄCZNIKI
1. Specyfikacja zał. Nr.1………………..……
2. Formularz dla Wykonawcy – zał .Nr 2…..
3. Wzór umowy
….…………………
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

