
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

Wójt Gminy Złotów 

wszczyna postępowanie w trybie zapytania ofertowego na:  

„Ogrodzenie terenów rekreacyjnych w Gminie Złotów min. w 

miejscowościach Międzybłocie, Krzywa Wieś, Górzna, 

Sławianowo- materiały, montaż” 

 

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 pkt. 8 ustawy. 

1. Przedmiot zamówienia  obejmuje ogrodzenie terenów rekreacyjnych w Gminie Złotów 

min. w miejscowościach Międzybłocie, Krzywa Wieś, Górzna, Sławianowo- materiały, 

montaż a w szczególności: 

- panele ogrodzeniowe wraz z słupkami i obejmami kpl. dł.  2,5 m, wys. (1m), (1.5m), (2m)- 

ocynk, powlekany(zielony) 

- siatka ogrodzeniowa wraz z słupkami i obejmami kpl. wys. (1m), (1.5m), (2m)- ocynk, 

powlekany(zielony) 

- brama wjazdowa szer. 3m dwudzielna (słupki bramowe +zamek z wkładką), 

- furtka szer. 1,5 m (słupki bramowe +zamek z wkładką), 

Sławianowo(Kaczochy) ok. 100 m  

Międzybłocie ok. 230 m  

Górzna ok. 150 m  

Przed złożeniem oferty wykonawca winien przeprowadzić wizję lokalną w 

celu  oceny,  na  własną  odpowiedzialność,  wszelkich  czynników  

wpływających na przygotowanie oferty i określenie ceny ryczałtowej za 

wykonanie przedmiotu zamówienia. Kontakt z Urzędem Gminy pokój nr 11 lub pod nr 

tel. 67-263-53-05   Mateusz Marciniak. 

2. Termin realizacji zamówienia: do 31.07.2013 r. 

3. O zamówienie mogą się ubiegać wykonawcy, którzy złożą pisemną ofertę 

zawierającą cenę ryczałtową brutto, oferowaną za wykonanie przedmiotu 

zamówienia. 

4. Cena oferty ma charakter ryczałtu i powinna obejmować wszystkie  

koszty towarzyszące realizacji zamówienia. 

5. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 

- cena - 100% 

6. Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Złotowie w terminie do 

28.02.2014 r. do godz. 15
oo

 w pokoju nr l (sekretariat). 



 

 

 

 

 

Załącznik do oferty: „ogrodzenie terenów rekreacyjnych w Gminie Złotów min. w 

miejscowościach Międzybłocie, Krzywa Wieś, Górzna, Sławianowo- materiały, montaż” 

 

 

Zestawienie materiałów Cena jednostkowa netto kpl. tj. 

(panel(2,5 m dł.) słupki obejmy) 

ocynk powlekany 

Panel, słupki, obejmy kpl. dł. 

2,5 mb, wys. 1m 

  

Panel, słupki, obejmy kpl. dł. 

2,5 mb, wys. 1,5m 

  

Panel, słupki, obejmy kpl. dł. 

2,5 mb, wys. 2m 

  

furtka szer. 1,5 m (słupki 

bramowe +zamek z wkładką), 

  

 brama wjazdowa szer. 3m 

dwudzielna (słupki bramowe 

+zamek z wkładką), 

  

siatka ogrodzeniowa słupki,  

obejmy kpl. wys (1m), 1mb 

  

siatka ogrodzeniowa słupki,  

obejmy kpl. wys (1,5m), 1mb 

  

furtka szer. 1,5 m (słupki 

bramowe +zamek z wkładką), 

  

brama wjazdowa szer. 3m 

dwudzielna (słupki bramowe 

+zamek z wkładką), 

  

Montaż ogrodzenia z 

powierzonych materiałów mb. 

Panel Siatka 

  

 

 

 

 

 

 

          Złotów,  
          miejscowość, data 



 

 

 

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

 

 

        Wójt 

        Gminy Złotów 

        Ul. Leśna 7 

        77-400 Złotów 

 

 

     OFERTA 

 

Nawiązując do zamówienia: Ogrodzenie terenów rekreacyjnych w Gminie Złotów min. w 

miejscowościach Międzybłocie, Krzywa Wieś, Górzna, Sławianowo- materiały, montaż. 

 

……………………………………………………………………………………………… 

             /nazwa i adres wykonawcy/ 

……………………………………………………………………………………………… 

 

przedstawia niniejszą ofertę: 

 

cena ryczałtowa netto……………………………………….zł. 

słownie…………………………………… ………………….zł. 

 

cena ryczałtowa brutto………………………………………zł. 

Słownie…………………………………………………………………………………….zł. 

 

 

1. Oświadczamy, że cena ofert zawiera wszystkie koszty robót niezbędnych do realizacji 

zamówienia. 

 

2. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w   

miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego 

 

 

 

 

      ……………………………………………….
       Podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania  

Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu 

 


