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       Drzewica, dn. 24 stycznia 2023 r.  

GKBI.271.2.2023 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

dla zamówienia o wartości poniżej 130.000 zł  

I. Zamawiający: Gmina  Drzewica, ul. Stanisława Staszica 22, 26-340 Drzewica 

NIP 768-17-66-160 

www.drzewica.pl, e-mail: ugm@drzewica.pl 

II. Nazwa zadania:  Dostępny samorząd – granty. Poprawa dostępności dla osób ze szczególnymi 

potrzebami w Urzędzie Miejskim w Drzewicy. 

III. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż sprzętu i wyposażenia w ramach 

przedsięwzięcia grantowego pn. „Poprawa dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w 

Urzędzie Miejskim w Drzewicy” w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego 

przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Szczegółowy opis przedmiotu 

zamówienia został określony w specyfikacji asortymentowo – ilościowej (Załącznik nr 3). 

IV. Termin realizacji zadania: do dnia 31 marca 2023 r. 

V. Okres gwarancji:  24 miesiące 

VI. Opis sposobu obliczania ceny: 

1. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich. 

2. Każdy z Wykonawców może zaproponować cenę w Formularzu ofertowym i nie może jej zmienić.  

3. Zamawiający poprawi w złożonym formularzu cenowym: 

a) oczywiste omyłki pisarskie 

b) oczywiste omyłki rachunkowe 

4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie podpisania umowy w przypadku gdy wartość 

najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na ten cel. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. 

VII. Kryteria i sposób oceny ofert: 

1. Opis stosowanych kryteriów oraz sposób ich obliczenia: 

1) kryteria przyjęte do oceny ofert: 

http://www.drzewica.pl/
mailto:ugm@drzewica.pl
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a)„cena”- 100% 

2. Zamawiający stawia warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności zawodowej i wymaga 
od wykonawców biorących udział w postępowaniu, aby wykazali się: 
doświadczeniem polegającym na należytym wykonaniu w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie co najmniej jednego zamówienia 
polegającego na wykonaniu dostawy i montażu wyposażenia takiego jak: planów 
tyflograficznych, pętli indukcyjnych, krzeseł ewakuacyjnych, oznaczenia oraz przystosowania 
ciągów komunikacyjnych dla osób ze szczególnymi potrzebami o wartości zamówienia nie 
mniejszym niż 30.000,00 zł. 

3. Każdy z Wykonawców może zaproponować jedną cenę i nie może jej zmienić. 
4. Oferta zawierająca najniższą cenę za całość zamówienia jest ofertą najkorzystniejszą. 

5. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty z najwyższą liczbą punktów w kryterium cena, 

Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym 

terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy w ofertach dodatkowych nie mogą zaoferować cen 

wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 

6. Zamawiający zawiadomi wybranego Wykonawcę o wyborze jego oferty. 

VIII. Wyjaśnienie treści zapytania: 

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. 

Zapytania należy kierować  na adres e-mail: jacek.pecyna@drzewica.pl 

2. Zamawiający będzie udzielał odpowiedzi niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed 

upływem terminu składania ofert.  

IX. Miejsce i termin składania ofert: 

Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia załącznika nr 1 „Formularz ofertowy”, załącznika 

nr 2 „Klauzula informacyjna z art. 13 RODO” oraz dołączyć referencje potwierdzające spełnienie 

warunków posiadanego doświadczenia.  

Ofertę należy dostarczyć do dnia 31.01.2023 r. do godz. 15.30 z dopiskiem: „Oferta – 

„Dostępny samorząd – granty. Poprawa dostępności dla osób ze szczególnymi 

potrzebami w Urzędzie Miejskim w Drzewicy”. 

a) przesyłką pocztową na adres  (liczy się data wpływu do Urzędu): 

Urząd Miejski w Drzewicy, ul. Stanisława Staszica 22, 26 – 340 Drzewica 

b) bezpośrednio do siedziby Zamawiającego na Biuro Podawcze: 

Urząd Miejski w Drzewicy, ul. Stanisława Staszica 22, 26 – 340 Drzewica  

c) e-mailem na adres: ugm@drzewica.pl 

X. Termin płatności faktury 

mailto:jacek.pecyna@drzewica.pl
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1. Płatność za przedmiot zamówienia zostanie rozliczona jedną fakturą po wykonaniu i odebraniu 

przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia. 

2. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbiorczy stwierdzający, że przedmiot umowy 

został wykonany prawidłowo. 

3. Zamówienie ma charakter ryczałtowy za wykonanie całego przedmiotu zamówienia. Cena oferty 

zawierać musi wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia określone w zapytaniu 

ofertowym. 

4. Zapłata nastąpi w ciągu 30 dni od daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego. 

Do kontaktów z Wykonawcami wyznaczone zostały następujące osoby: 

Jacek Pecyna – tel. 576 315 115 

 

 

                                                      ZATWIERDZAM 

    Jarosław Bomba 

      Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej 

      Budownictwa i Inwestycji 

 

Załączniki: 

1. Formularz ofertowy. 
2. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO. 
3. Specyfikacja asortymentowo – ilościowa.    

 


