
Gniewoszów,17 kwietnia 2012 r.

...............................................................                                                 
              pieczęć zamawiającego

                                                      ZAPYTANIE OFERTOWE

W  związku  z  art.4  ust.8  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień  publicznych

(Dz.U.  z  2006 r.  nr  164,  poz.1163 z  póź.  zmianami) zwracamy się  z  zapytaniem ofertowym  

o cenę dostaw/ usług /robót budowlanych  .

1. Zamawiający  :Gmina Gniewoszów

2. Przedmiot  zamówienia:Remont dachu budynku sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-

Przedszkolnym w Gniewoszowie metodą bezszwowego warstwowego natrysku piany PUR 

oraz powłoki ochronnej UV .Powierzchnia dachu:449,025 m2

3. Termin realizacji zamówienia:30.07.2012 r.

4. Cena jest jedynym kryterium oceny ofert

5. Inne istotne warunki zamówienia :Wykonawca udzieli gwarancji na ww. roboty na okres 3 

lat od daty odbioru końcowego robót. Wynagrodzenie za roboty objęte zamówieniem jest 

wynagrodzeniem ryczałtowym. Płatność za wykonane roboty nastąpi na podstawie jednej 

faktury za całość zamówienia i protokołu odbioru końcowego robót.

6. Sposób przygotowania oferty .

Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „OFERTA” ( zał.nr.2).Do oferty należy załączyć 

kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie załączonego przedmiaru robót.

Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze,

nieścieralnym  atramentem  lub  długopisem.  Oferta  winna  być  podpisana  przez  osobę 

upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie 

należy umieścić napis „Zapytanie ofertowe na  Remont dachu budynku sali gimnastycznej 

przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gniewoszowie metodą bezszwowego warstwowego 

natrysku piany PUR oraz powłoki ochronnej UV .”

Ofertę  złożyć  można  osobiście  u  zamawiającego  pok.11  ,  pocztą,  pocztą  elektroniczną  na 

adres:inwestycje@gniewoszow.pl lub faksem pod nr 48 6215046

7. Miejsce i termin złożenia oferty.

Ofertę złożyć należy do dnia.27.04.2012 r. godz.10 :00

Załączniki:

1. projekt techniczny i przedmiar robót

mailto:inwestycje@gniewoszow.pl


                                                                               17.04.2012  .................................................
                                                                              (data, podpis osoby prowadzącej sprawę ) 

pieczątka oferenta                                                                                           dnia..............................

Gmina Gniewoszów

ul.Lubelska 16

26-920 Gniewoszów

inwestycje@gniewoszow.pl

fax.:48 6215046

OFERTA
Odpowiadając na skierowane do nas zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia  realizowanego na 
podstawie  art. 4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień Publicznych (Dz.U. z 
2006 r. nr 164, poz.1163 z póź. zmianami), a dotyczącego:
Remontu  dachu  budynku  sali  gimnastycznej  przy  Zespole  Szkolno-Przedszkolnym  w 
Gniewoszowie  metodą  bezszwowego  warstwowego  natrysku  piany  PUR  oraz  powłoki 
ochronnej UV .

(wpisać przedmiot zamówienia )

składamy ofertę  następującej treści:

1. Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę netto...............................................................zł.
Obowiązujący podatek VAT    .......%       .........................................................................zł.
Cena brutto .........................................................................................................................zł.
Słownie: .................................................................................................................................
................................................................................................................................................
w tym (dotyczy robót budowlanych):
stawka roboczogodziny kosztorysowej netto................
 

2. Przyjmujemy do realizacji postawione przez zamawiającego, w zapytaniu ofertowym, warunki 
3. Oświadczamy, że spełniamy wszystkie kryteria zamieszczone w Zapytaniu ofertowym . 

Załącznik:
kosztorys ofertowy

     

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

mailto:inwestycje@gniewoszow.pl

