
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

Wójt Gminy Złotów 

wszczyna postępowanie w trybie zapytania ofertowego na:  

„Wykonanie, montaż oraz dostawa mebli kuchennych do sal 

wiejskich w Świętej, Wąsoszu, Buntowie i Franciszkowie” 

 

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. Przedmiot zamówienia  obejmuje: Wykonanie, montaż oraz dostawa mebli 

kuchennych do sal wiejskich w Świętej, Wąsoszu, Buntowie i Franciszkowie 

Ogrodnictwie a w szczególności: 

Kuchnia w Świętej  

- szafki wiszące 35- 1 szt. 50- 1 szt. 60- 1 szt. 80- 2 szt. cm głębokość 40 cm  

- szafka wisząca narożnikowa 60x60 cm 

- szafki stojące 40, 80, 90 cm głębokość 60 cm 

- szafka z  szufladami 60 cm- 2 szt. 

- szafka stojąca narożnikowa 85x86  cm– 1 szt. 

- szafka pod zlewozmywak +zlewozmywak 100 cm – 1 szt. 

- blat 707 cm nubian jasny 2,8 gr. pfleiderer 

- listwy montażowe, cokoły 

  Front 62 poziomo r3 pro-hand, korpus crem 588 kronospan, uchwyt  reling satyna rejs 

Kuchnia we Franciszkowie  

- szafka stojąca 80 cm 2 fronty- 5 szt. 

- szafka stojąca z szufladami 3+1- 1 szt. 

- szafka stojąca z szufladami 2+1- 1 szt. 

- szafka stojąca 60 cm 2 fronty- 1 szt. 

- szafka wisząca 60 cm 2 fronty- 1 szt. 

- szafka wisząca 50 cm 1 front- 1 szt. 

- szafka wisząca 80 cm 2 fronty- 2 szt. 

- blat ok 560 cm 

- listwy montażowe cokoły 

Front 62 poziomo r3 pro-hand, korpus crem 588 kronospan, uchwyt  reling satyna rejs 

Kuchnia w Buntowie 

- szafka stojąca 40 cm – 1 szt. 

- szafka stojąca 60 cm – 2 szt. 

- szafka stojąca 80 cm – 2 szt. 

- szafka + zlewozmywak – 1 szt. 

- szafka narożna  85x85 cm 

- blat roboczy 675 cm – 2,8 gr. buk pfleiderer 

- listwy montażowe cokoły 



 Front- płyta korpusowa frontowa buk 381, korpus buk 381 kronospan, uchwyt reling satyna  

rejs 

Kuchnia w Wąsoszu 

- szafka wisząca 35 cm, 90 cm z suszarką, 60 cm – 6 szt, 70 cm 

- szafka stojąca 35 cm – 1 szt. 

- szafka stojąca 60 cm 3 szuflady- 2 szt. 

- szafka stojąca 60 – 3 szt. 

- szafka + zlewozmywak 90 cm- 1 szt. 

- szafka stojąca 30 cm – 1 szt. 

 - blat roboczy 675 cm  trawertyn juan 

- listwy montażowe, cokoły  

Front 62 poziom r3 pro-hand, korpus crem 588 kronospan, uchwyt reling satyna rejs 

Do wyceny należy doliczyć koszty transportu oraz montaż kuchni. 

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 30.04.2014 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. Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Złotowie w terminie do 

12.03.2014 r. do godz. 15
oo

 w pokoju nr l (sekretariat). 

 

 

 

 

                                                                                                     ………………………………. 
                                                                                                                   / zamawiający/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

          Złotów, dnia 
          miejscowość, data 

 

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

 

        Wójt 

        Gminy Złotów 

        Ul. Leśna 7 

        77-400 Złotów 
 

     OFERTA 

 

Nawiązując do realizacji zadania „Wykonanie, montaż oraz dostawa mebli 

kuchennych do sal wiejskich w Świętej, Wąsoszu, Buntowie i Franciszkowie” 

 

……………………………………………………………………………………………… 

             /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 niezbędne 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  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do oferty  

„Wykonanie, montaż oraz dostawa mebli kuchennych do sal wiejskich w Świętej, 

Wąsoszu, Buntowie i Franciszkowie” 

 

 

Miejscowość  

 

Cena brutto wraz z montażem i dostawą 

Święta 

 

 

Wąsosz 

 

 

Franciszkowo 

 

 

Buntowo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


