Drzewica, dn. 06.07.2018 r.
GKBI.271.15.2018.JB
ZAPYTANIE OFERTOWE
dla zamówienia o wartości poniżej 30.000 Euro
I.

Zamawiający: Gmina i Miasto Drzewica, ul. Stanisława Staszica 22, 26-340 Drzewica
NIP 768-17-66-160
www.drzewica.pl, e-mail: ugm@drzewica.pl
I. Nazwa zadania: Budowa skweru drzewickich olimpijczyków.
II. Przedmiot zamówienia są roboty budowlane związane budową obiektu małej architektury w
formie trójkątnego placyku, ograniczonego murkiem z elementem spinającym w postaci kół
olimpijskich na cokole.
III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku nr 2 .
IV. Termin realizacji zamówienia: do dnia 28 września 2018.r.
V. Okres gwarancji: minimum 36 miesięcy
VI. Miejsce i termin złożenia oferty:
1. Oferty można składać: osobiście, pocztą lub drogą elektroniczną.
2. Oferty można składać w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy i Miasta w Drzewicy,
ul. Stanisława Staszica 22, 26-340 Drzewica, pokój nr 10 lub drogą elektroniczną na adres
e-mail: ugm@drzewica.pl
3. Termin składania ofert: do dnia 20 lipca 2018 roku, do godziny 15.00.
VII. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy przygotować w formie pisemnej tj. wypełnić
załączony do zapytania formularz ofertowy oraz przedmiar załącznik nr 3.
VIII. Warunki płatności:
Podstawą do wystawienia faktury/rachunku będzie protokół odbioru stwierdzający, że
przedmiot umowy został wykonany prawidłowo.
Faktura/rachunek będzie płatna/y
przelewem na konto Wykonawcy wskazane na
fakturze/rachunku w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego
prawidłowo wystawionej faktury/rachunku.
Zamówienie ma charakter ryczałtowy.
IX. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Jarosław Bomba, tel. 500 070 273
X. Kryterium wyboru: najniższa cena.

Załącznik nr 1
FORMULARZ OFERTOWY
Budowa skweru drzewickich olimpijczyków.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Nazwa wykonawcy: ……………………………………………………………………………………………………………
Adres wykonawcy:……………………………………………………………………………………………………………
NIP: ……………………………………………
Regon: ………………………………………
Osoba do kontaktu: …………………………………………………………
Telefon kontaktowy: ………………………………………………………
Adres e-mail: ……………………………………………………
Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:
Cenę netto: ………………………… zł. (słownie złotych ………………………………………………………..………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..……….
Podatek VAT ………… % ………………………….. zł (słowniezłotych ………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Cenę brutto: ………………………… zł. (słownie złotych ………………………………………………………..………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..……….

9. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego
zastrzeżeń.
10. Potwierdzam termin realizacji zamówienia do dnia: ………………………….
11. Okres gwarancji: …………………………………..
12. Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu cenowym.
13. Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych:
a. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora
danych - Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy z siedzibą w Drzewicy, ul. Stanisława
Staszica 22, 26- 340 Drzewica w celu związanym z postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego: Budowa skweru drzewickich olimpijczyków
b. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
c. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i
sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich
danych i prawie ich poprawiania.

………………….…………………….
Miejscowość, data

…………………….…………………………..
podpisy osób upoważnionych

