
   Złotów 2013-01-17 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Wójt Gminy Złotów 

wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia  

o wartości poniżej 14.000,00 euro na wykonanie usług: 

„Kruszenie gruzu i kamieni polnych” 

i 

 zaprasza do złożenia oferty 

 

Do prowadzonego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.  z 2010 r. Nr 113, poz. 759, ze zmianami) – 

art.4 ust.8 ustawy. 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na kruszeniu gruzu 

budowlanego i rozbiórkowego oraz kamieni polnych w 2013 roku, na terenie Gminy 

Złotów, który przeznaczony jest na remonty dróg. 

2. Zamówienie obejmuje: 

a) Kruszenie gruzu (gruz budowlany, beton, żelbeton, cegły) 

b) Kruszenie kamieni polnych 

c) Zgromadzenie kruszonego materiału na pryzmie  

           w łącznej ilości ok. 500 ton 

3. Termin realizacji zamówienia – do uzgodnienia z zamawiającym sukcesywnie do 

31.12. 2013r.. 

4. Cena oferty ma charakter ryczałtu i powinna zawierać wszystkie elementy niezbędne 

do wykonania tego zadania: 

a) za kruszenie 1m
3
  

b) za kruszenie 1t 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości materiału do kruszenia 

 

 

 

 

 

6. Osoba uprawniona do porozumiewania się  wykonawcami:  

    Grzegorz Górski –  tel. 67 263 53 05 lub 662238614 

 

7. Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Złotowie w terminie do 31.01.2013 r. do 

godz. 11
00

  w pokoju nr 1 (sekretariat). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 

        



 

      ……………………………….. 

                                                                                                                  
miejscowość, data 

……………………………………….. 
                       pieczątka firmowa 

 

                                                                                        Wójt Gminy Złotów 

                                                                                    ul. Leśna 7, 77-400 Złotów 

 

 

 

FORMULARZ  OFERTOWY 

 

Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty na wykonanie usługi polegającej na kruszeniu 

gruzu budowlanego i rozbiórkowego oraz kamieni polnych w 2013 roku 

 

…………………………………………………………………………………… 
/nazwa i adres wykonawcy/ 

……………………………………………………………………………………. 

 

 

przedstawia niniejszą ofertę: 

1. Oferujemy wykonanie usług polegającej na kruszeniu gruzu budowlanego i 

rozbiórkowego oraz kamieni polnych w 2013 roku, na terenie Gminy Złotów  

 

2. Zamówienie obejmuje: 

a) Kruszenie gruzu (gruz budowlany, beton, żelbeton, cegły) 

b) Kruszenie kamieni polnych 

c) Zgromadzenie kruszonego materiału na pryzmie  

 

3. cenę ryczałtową: 

a) za kruszenie  Netto ……………zł/1m
3
 + …..%VAT = ………. zł/1m

3
 Brutto 

Słownie ……………………………………………………………………………. 

b) za kruszenie Netto ……………zł/1t + …..%VAT = ………. zł/1t Brutto 

słownie ……………………………………………………………………………… 

 

Cena obejmuje wszystkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia 

 

 

 

 

…………………………………………. 
                                                                                                                                                         Podpis wykonawcy           

 


