
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
Wójt Gminy Złotów 

wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia  

o wartości poniżej 14.000,00 euro na wykonanie robót budowlanych: 

„Budowa sieci wodociągowej w m. Międzybłocie” 
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 2013 r., poz. 907, 

ze zmianami) – art.4 pkt 8 ustawy. 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót związanych z budową sieci 

wodociągowej, a w szczególności: 

1.1. Sieć wodociągowa z rur PCVØ110 długości 145,70 m. 

1.2. Przyłącze wodociągowe z rur PEØ32 długości 7,70 m. 

1.3. Dostawa i montaż hydrantu naziemnego HP80. 

 

2. Wymagany termin realizacji robót:   do 31 maja 2014 r. 

 

3.Cena oferty ma charakter ryczałtu, którego definicję określa art. 632 Kodeksu 

cywilnego. Do ceny netto należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%. 

W cenie oferty wykonawca jest zobowiązany uwzględnić wszystkie  koszty 

wynikające z wykonania całości robót objętych zamówieniem, w tym koszt: 

a/ organizacji zaplecza i placu budowy wraz z dostarczeniem i niezbędnym 

doprowadzeniem energii elektrycznej i wody oraz zabezpieczeniami 

wynikającymi z przepisów BHP i ppoż.  

b/dostarczenia do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 

c/ uporządkowanie terenu wykonywanych prac, 

d/ ubezpieczenia prowadzonych robót budowlanych. 

Przedmiar robót należy traktować jako element pomocniczy, nie służący 

bezpośrednio do określenia ceny oferty. 

Przed złożeniem oferty wykonawca winien przeprowadzić wizję lokalną 

celem określenia wszelkich okoliczności mających wpływ na realizację 

robót i określenie ceny ryczałtowej. 

 

4. Osoba uprawniona do porozumiewania się  wykonawcami:  

    Marek Jarząbek –  tel. 67 263 53 05 

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

04.04.2014 r. do godz. 11
00

  w pokoju nr 1 (sekretariat). 
 



 

Załącznik nr 1  

........................................................................ 

Nazwa Wykonawcy 

 

........................................................................ 
Adres siedziby 

 

........................................................................ 

Nr faksu 

                                              Do:      

       Wójt Gminy Złotów 

       ul. Leśna 7,  77-400 Złotów  

FORMULARZ OFERTY 
 

                          Odpowiadając na zaproszenie do składania ofert na wykonanie 

robót budowlanych „Budowa sieci wodociągowej w m. Międzybłocie”, 

oferujemy: 

 

1. Wykonanie zamówienia – robót budowlanych za cenę ryczałtową : 

 

cena netto  ................................................ zł 

podatek VAT ..........,......% ....................................... zł 

cena brutto  ................................................................................... zł 

(słownie zł: 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………...) 

2. Oświadczamy, że oferowana cena ryczałtowa brutto obejmuje całość robót 

objętych postępowaniem. 

3. Oświadczamy, że uzyskaliśmy niezbędne  informacje do przygotowania 

oferty. 

      4.   Na przedmiot zamówienia udzielamy : 36 miesięcy rękojmi.  

      5. Oświadczamy, że przedmiot umowy wykonamy w terminie do dnia :   

         31.05.2014 r. 

 

   Podpisano: 
                                                                                         

                                                                                           ............................................................. 

 

 
Miejscowość .................................................. Data ....................................................... 


