Załącznik Nr 1 do Analizy rynku

(pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ WYCENY
1. Dane dotyczące Wykonawcy:
Nazwa .............................................................................................................
Siedziba............................................................................................................
nr telefonu/faks ...............................................................................................
adres e-mail: ....................................................................................................
nr NIP..............................................................................................................
nr REGON ......................................................................................................
2. Odpowiadając na zapytanie w celu zbadania ofert rynkowych potencjalnych Wykonawców
na potrzeby ustalenia szacunkowej wartości zamówienia na opracowanie dokumentacji
projektowej:
a. rozbudowy systemu kontroli dostępu z połączeniem z system rejestracji czasu pracy
w budynku Sądu Rejonowego w Węgrowie przy ul. Przemysłowej 20,
b. remontu systemu sygnalizacji włamania i napadu;
c. systemu oddymiania klatek schodowych wraz z ich zabudową, w celu dostosowania
budynku Sądu Rejonowego w Węgrowie przy ul. Przemysłowej 20 do usunięcia
uchybień z zakresu ochrony przeciwpożarowej zgodnie z załączoną decyzją (załącznik
nr 2),
d. remontu systemu ppoż. uwzględniający system oddymiania oraz system kontroli
dostępu i SSWiN;
wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych.

cena netto: ……………………………………. (słownie: …………………………...……)
podatek VAT ……… %, w wysokości ……………… (słownie: ……………...………….)
cena brutto: …………………………………… (słownie: ……………………………...…)

Proponowana cena uwzględnia wszystkie koszty wykonania zamówienia.

………………….…..
data

……………………………………………
podpis

Pozyskane od Państwa informacje mają na celu wyłącznie rozpoznanie rynku i uzyskanie
wiedzy nt. możliwej wartości przedmiotu zamówienia. Prosimy o przesłanie wyceny na
załączonym formularzu, stanowiącym Załącznik nr 1 – „Formularz wyceny” na adres
mailowy: zamowienia@wegrow.sr.gov.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 lipca
2022 r. do godziny 13.00.
UWAGA!
Zamawiający oświadcza, że przedmiotowe zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 ze zm.), nie
jest zaproszeniem do składania ofert, jak również nie jest ogłoszeniem o zamówieniu, ani inną
formą wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w rozumieniu ustawy
z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.).
Pozyskane od Państwa informacje mają na celu wyłącznie rozpoznanie rynku i uzyskanie
wiedzy na temat ceny i kosztów zrealizowania opisanego przedmiotu zamówienia.
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Kierownik Zamawiającego
Tomasz Salach
Dyrektor Sądu Rejonowego
w Węgrowie
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