Katowice, dnia 25,01,2018r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
(rozeznanie cenowe)
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Turystycznych Sp. z o. o. z siedzibą
w Katowicach zaprasza do składania ofert na
Modernizacja dźwigu towarowo-osobowego w hotelu „Katowice” w Katowicach.
I. Inwestor:
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Turystycznych Sp. z o.o. al. Korfantego 9 z siedzibą w
Katowicach 21, NIP 634-012-64-24.
II. Opis przedmiotu zamówienia:

 ZAKRES PRAC DO WYKONANIA:
Wykonanie modernizacji dźwigu towarowo-osobowego 2 przystankowego w
hotelu „Katowice” w Katowicach polegającej na :
Demontażu i utylizacji starego urządzenia
Dostawie i montażu nowego urządzenia
Przygotowaniu dokumentacji wraz z odbiorem przez UDT

III. Opis sposobu przygotowania oferty:
Oferta powinna zawierać:
 Formularz ofertowy zgodny z przedstawionym wzorem, zawierający m.in.:
 Nazwa i adres oferenta,
 Datę sporządzenia oferty,
 Cenę netto za wykonanie poszczególnych zadań i wszystkich prac łącznie,
 Termin ważności oferty,
 Warunki i termin płatności,
 Termin realizacji,
 Podpis oferenta wraz z pieczątką.
IV. Termin wykonania zamówienia :
 Termin wykonania Maj-Czerwiec 2018
V. Miejsce i termin składania ofert:
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem:
 poczty elektronicznej na adres: email: sekretariat@hotel-katowice.pl
 poczty, kuriera
lub
 dostarczona osobiście
w zamkniętej kopercie z dopiskiem

Modernizacja dźwigu towarowo-osobowego w hotelu

„Katowice” w Katowicach.
na adres:

Aleja Korfantego 9
40-951 Katowice
do dnia 28.02.2018 r. do godziny 14,30
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

4. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: bip.wput.pl
VI. Dodatkowe informacje











Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 600 373 946
Inwestor zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania
przyczyny, odrzucenia ofert bez podania przyczyny, swobodnego wyboru oferty, prowadzenia
dodatkowych negocjacji, w tym negocjacji ceny
Z tytułu unieważnienia postępowania Wykonawcy nie przysługuje zwrot kosztów przygotowania
oferty.
Inwestor zastrzega sobie prawo do zmiany terminu składania ofert oraz do zmiany warunków
niniejszego postępowania.
Inwestor zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi Oferentami w celu
doprecyzowania ofert.
Wszelkie zawiadomienia i pytania mogą być przekazywane przez Inwestora w formie pisemnej za
pomocą poczty elektronicznej bądź telefonicznie.
Informujemy, iż skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi oferentami.
Zastrzega się, że niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do udzielenia
zamówienia.
Inwestor informuje, iż w niniejszym postępowaniu nie mają zastosowania przepisy ustawy
o zamówieniowych publicznych.

