Szanowni Państwo,

W związku z zamiarem wyboru Wykonawcy, który wykona roboty budowlane polegające na
"Zaprojektowaniu i budowie altany ogrodowej" w systemie "zaprojektuj i wybuduj", na rzecz
Zamawiającego, tj. Jednostki Wojskowej Nr 4246 z siedzibą przy ul. Szubińskiej 2 w Bydgoszczy,
proszę o przesłanie oferty cenowej na załączonym formularzu ofertowym.
Warunki realizacji przedmiotu zamówienia regulują:
- opis przedmiotu zamówienia,
- program funkcjonalno-użytkowy,
- formularz oferty,
- projekt umowy.
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę w formularzu oferty sporządzonym na podstawie
wzoru Zamawiającego, czyli w układzie podanym w tym formularzu. Cena musi być określona w
złotych polskich.

W przypadku, gdy Wykonawca zamierza zaproponować Zamawiającemu upusty cenowe (marże,
rabaty) musi uwzględnić je w cenie składanej oferty.
Cena oferty musi uwzględniać wszelkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia, w tym również
wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia, których nie ujęto w odrębnych pozycjach,
zgodnie z zapisami projektu umowy.
Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z powodu uzyskania przez dwie oferty
takiej samej ceny, Zamawiający wezwie każdego z tych Wykonawców do złożenia w określonym
terminie dodatkowej oferty i dokona ponownie oceny ofert. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe,
nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
Proszę o wypełnienie załącznika - formularz ofertowy.
Wypełnione dokumenty proszę przesłać na nr fax: 52 378 25 84 lub drogą elektroniczną na
adres marcin.starba@jftc.nato.int do dnia 20.05.2014 r. do godz. 09:30, lub dostarczyć do
Kancelarii Jawnej Jednostki Wojskowej Nr 4246, przy ul. Szubińskiej 2 w Bydgoszczy w ww.
terminie.
Oferty niekompletne lub złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną odrzucone.
Zamawiający zastrzega, że jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie uchylał
się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i
oceny.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od prowadzenia niniejszego
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego bez podania przyczyny, w każdym
czasie. Zamawiający informuje, iż niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do
zawarcia umowy.

W sprawach merytorycznych osobą kontaktową jest p. Marcin STARBA – tel. 52 378 97 55
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