Warszawa, 06.03.2017 r.

Zapytanie ofertowe nr 1/2017
I. ZAMAWIAJĄCY
Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”
ul. Żelazna 87, 01-879 Warszawa
NIP: 525-000-82-93, REGON: 0000 40 347, KRS: 0000098349
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA OFERTOWEGO
1. Przedmiotem zapytania ofertowego jest usługa określenia wartości rynkowej prawa
użytkowania wieczystego gruntu oraz prawa własności budynku usytuowanego na tym
gruncie dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności banku oraz dla potrzeb sprzedaży.
2.

Szczegółowy opis przedmiotu zapytania ofertowego:
Wycena nieruchomości gruntowej o pow. 657 m² zabudowana budynkiem biurowym VII
kondygnacyjnym klasy C o powierzchni użytkowej 1842 m², usytuowana u zbiegu ulic
Żelazna i Ogrodowa w Warszawie.

2. W celu realizacji zamówienia Zamawiający udostępni możliwość dokonania wyceny.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia
podwykonawcom.
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania przedmiotu do 15 kwietnia 2017 r.
IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.
Oferta powinna być:
- opatrzona pieczątką firmową,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, osobę do kontaktu, numer NIP,
- podpisana czytelnie przez wykonawcę.
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V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres:
instytut@orgmasz.pl bądź poczty tradycyjnej, kuriera lub też dostarczona osobiście na
adres: ul. Żelazna 87, 01-879 Warszawa do dnia 20 marca 2017 r. do godz. 13.00 wraz z
załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji
działalności gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed
datą złożenia oferty.
2. Decyduje data wpływu ofert do siedziby Instytutu – tj. oferty złożone po ww. terminie nie
będą rozpatrywane.
3. Ocena ofert

zostanie

dokonana

w dniu

21 marca 2017 r., a wyniki

i wybór

najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony poprzez informację zamieszoną na stronie
internetowej pod adresem www.orgmasz.pl oraz za pośrednictwem poczty e-mailowej.
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.orgmasz.pl
VI. OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1 - Cena 100%
VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem
informacji zamieszczonej na stronie internetowej znajdującej się pod adresem
www.orgmasz.pl oraz za pośrednictwem poczty e-mailowej.
VIII. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela
instytut@orgmasz.pl, tel. 22-624-92-65

Dorota

Szymańska

pod

adresem

email:

IX. ZAŁĄCZNIKI
Wzór formularza ofertowego.
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