Sadkowice, dnia 17.09.2018 roku
Gmina Sadkowice
96-206 Sadkowice
Sadkowice 129A
Tel 46/815 61 26
http://www.gminasadkowice.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wójt Gminy Sadkowice zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pn:
„ REMONT I DOCIEPLENIE BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W CELU
UTWORZENIA ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ W MIEJSCOWOŚCI OLSZOWA WOLA”
Zamówienie będzie udzielone bez stosowania ustawy z dnia 29.01.2004 roku
„Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 roku Nr 1579, 2018 z późn.z.) – na podstawie
art.4 pkt 8ww. ustawy – zamówienie poniżej 30.000 euro
1. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO
Gmina Sadkowice
Sadkowice 129A
96-206 Sadkowice
telefon: 46/815 61 26
e-mail: ug@gminasadkowice.pl
2. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu budynku OSP w celu utworzenia Świetlicy
Środowiskowej w miejscowości Olszowa Wola. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
znajduje się w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego – PRZEDMIAR ROBÓT.

Wymagany okres gwarancji: 36 miesięcy
Wymagany czas realizacji: 14.12.2018r.

3. Forma złożenia oferty:
1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 1 do
niniejszego zapytania w kopercie z dopiskiem: „Oferta na remont budynku Ochotniczej
Straży Pożarnej w celu utworzenia świetlicy środowiskowej w miejscowości Olszowa Wola „
2. Termin składania ofert: do 24.09.2018r. r. do godz. 10:00 w Urzędzie Gminy w Sadkowice,
96-206 Sadkowice, pokój nr 1 (sekretariat).
Za termin złożenia oferty uważa się dzień i godzinę jej faktycznego złożenia w siedzibie
Zamawiającego.
4.Termin wykonania zamówienia ustala się na dzień 14.12.2018 r.
5. Wykonawca powinien w ofercie podać cenę jednostkową netto i cenę brutto.
6. Oferta musi zawierać nazwę i adres wykonawcy, musi być podpisana przez osobę lub
osoby uprawnione lub upoważnione do występowania w imieniu wykonawcy, przy czym
podpis musi być czytelny lub opisany pieczątką imienną.
7. Osoby uprawnione do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcą: Katarzyna
Wasilewska – Referent ds. inwestycji, ochrony środowiska i promocji gminy
8. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierować następującym kryterium – Cena
(100%).
9. O wynikach postępowania Zamawiający poinformuje telefonicznie oraz pisemnie
wzywając wybranego Wykonawcę do zawarcia umowy.
10. W niniejszym postępowaniu, rozpoznaniu cenowym, nie mają zastosowania przepisy
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.
11. Załączniki do zapytania ofertowego:
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Przedmiar robót

Załącznik nr 1

……………………………….

........................... dnia .................... 2016 roku.

/nazwa i adres oferenta/

……………………………….
NIP

……………………………….
REGON

OFERTA
Oferujemy, realizację zamówienia dotyczącego wykonania remontu w budynku
Ochotniczej Straży Pożarnej w celu utworzenia Świetlicy Środowiskowej w miejscowości
Olszowa Wola w zakresie przedstawionym w przedmiarze robót za:

1. Cena oferty
a. Cena brutto ……………………..……….. złotych,
słownie: …………………………………………………………………………………
b. Cena netto: ………………………………. złotych,
słownie: …………………………………………………………………………………
c. Podatek VAT ………………………………złotych,
słownie: …………………………………………………………………………………

2. Przedmiot zamówienia zrealizuję samodzielnie.

3. Termin realizacji zamówienia: 14.12.2018 roku.

4. Udzielamy gwarancji na okres 36 miesięcy, licząc od daty końcowego, protokolarnego
odbioru przedmiotu zamówienia.

5. Oświadczamy, że zdobyliśmy konieczne informacje, potrzebne do właściwego wykonania
zamówienia /w tym dokonaliśmy wizji lokalnej w terenie/.

6. Termin płatności faktury do 30 dni od daty jej dostarczenia do siedziby Zamawiającego, po
protokolarnym odbiorze wykonanych robót.

…...…………………………………………
/podpis osób upoważnionych do występowania w imieniu firmy/

