
 ZAPYTANIE OFERTOWE

1.    Zamawiający Gmina Gniewoszów, ul. Lubelska 16, 26-920 Gniewoszów

       zaprasza do udziału w postępowaniu na: "Budowę ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w

Wysokim Kole."

2. Przedmiot zamówienia1: 

       Rozbiórka  starego  ogrodzenia  na  długości  ok.292  m,  ogrodzenie  z  siatki  plecionej  na

podmurówce,  słupki  stalowe,  brama  z  furtką  stalową,  brama  bez  furtki,  stalowa,  furtka.

Materiały z rozbiórki (siatka, słupki, bramy, należy przekazać zamawiającemu).

       Budowa nowego ogrodzenia panelowego w miejscu starego, dł.  ok. 292 m, panel z drutu

średnicy min. 4 mm, ocynkowanego i malowanego, wysokość panelu 1,53 m, słupki panelowe,

ocynkowane i malowane, podmurówka – wys. min.  25 cm, montaż  bramy z furtką -1 szt.,

bramy bez furtki – 1 szt., furtki – 1 szt., lokalizacja nowego ogrodzenia, bram i furtki jak w

starym ogrodzeniu, kolor ogrodzenia: szary/grafitowy, uporządkowanie terenu budowy po jej

zakończeniu.

Miejsce  wykonywania  robót:  Publiczna  Szkoła  Podstawowa  w  Wysokim  Kole,  gm.

Gniewoszów,  dz.  Nr  195/2,  ogrodzenie  od  strony  drogi  wojewódzkiej  nr  738  (Puławy-

Gniewoszów) oraz od strony drogi powiatowej nr 1744 W (Wysokie Koło- Smogorzów).

Zaleca się obejrzenie miejsca realizacji robót przed złożeniem oferty.

3. Termin realizacji zamówienia: do 30.08.2021 r.

4. Okres gwarancji2 : min. 3 lat

5. Miejsce i termin złożenia oferty :Urząd  Gminy  Gniewoszów,  ul.  Lubelska  16,  26-920

Gniewoszów, pok. nr 11.

6. Przy wyborze oferty zostaną zastosowane następujące kryteria oceny ofert3:

1) Cena - waga 100 %,

2) .......... - waga ............ %,

7. Termin złożenia ofert : 18.05.2021 r., godz. 12:00.

8. Warunki płatności: jednorazowa,  po bezusterkowym odbiorze robót i dostarczeniu faktury.

1 Szczegółowo opisać co jest przedmiotem zamówienia.

2 Jeśli jest wymagany.

3 Obligatoryjnym kryterium jest zawsze cena. Oprócz ceny można stosować kryteria dotyczące właściwości kupowanego świadczenia.



9. Osoba  upoważniona  do  kontaktu  z  wykonawcami:  Krzysztof  Szafranek,  e-mail:

krzysztof.szafranek@gniewoszow.pl, tel. 48 6215003 w. 27.

10. Sposób przygotowania oferty4: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej/elektronicznej - w

języku polskim/ ofertę można złożyć w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Gniewoszów,

ul. Lubelska 16, 26-920 Gniewoszów, pok. nr 11./ ofertę można złożyć jako skan podpisanych

dokumentów  na  adres  poczty  elektronicznej:  EPUAP:   fk0x750bcx/skrytka/  lub

gmina@gniewoszow.pl ofertę można złożyć jako korespondencję mailową na adres:  EPUAP:

fk0x750bcx/skrytka/  lub  gmina@gniewoszow.pl /  ofertę  należy  złożyć  poprzez  system

zakupowy udostępniony przez Zamawiającego pod adresem .................... .

11. Zamawiający  dopuszcza  możliwość  prowadzenia  negocjacji  ofert  z  dwoma  wykonawcami,

którzy złożyli najkorzystniejsze oferty w ramach zastosowanych kryteriów ofert.

12. W załączeniu do zaproszenia przesyłamy  formularz oferty.

..........................................

4 Należy dookreślić wymagania co do formy oferty.
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Załącznik  nr  4  do  Zasad  udzielania  zamówień

publicznych o wartości mniejszej niż 130.000,00 zł

Nazwa i adres oferenta                                                                                                           

                                                           …...............................................dnia............................. r.

                                                 

Gmina Gniewoszów

ul. Lubelska 16

26-920 Gniewoszów

 OFERTA

Odpowiadając na zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia :" Budowę ogrodzenia przy Szkole

Podstawowej w Wysokim Kole."

(wpisać przedmiot zamówienia )

składamy ofertę  następującej treści:

1 Oferujemy wykonanie zamówienia w terminie do 30.08.2021 r.  za łączną  cenę netto...............zł.  plus

obowiązujący podatek VAT    .......%       .........................................................................zł.

Cena  brutto  ....................  zł.   ,

Słownie: .................................................................................................................................

................................................................................................................................................

Podana  cena  ma  charakter  ryczałtowy  i  obejmuje  wszelkie  materiały  i  roboty  niezbędne  do

prawidłowego wykonania zamówienia.

       Okres gwarancji na wykonane roboty i zastosowane materiały wynosi 3 lata od daty odbioru końcowego

       robót.

 

1 Przyjmujemy do realizacji postawione przez zamawiającego, w zapytaniu ofertowym, warunki

2 Oświadczamy, że  dysponujemy pracownikami posiadającymi wiedzę, doświadczenie  i odpowiednie

uprawnienia do realizacji zamówienia .

     



                                                         ............................................................
      podpis osoby upoważnionej


