
 

Złotów, dnia 15.01.2015 

ZPP.271.01.2015.U.FS 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
Wójt Gminy Złotów 

wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia  

o wartości poniżej 30.000,00 euro na wykonanie: 

 robót budowlanych/usług/dostaw * 

 
Zakup oraz montaż posadzki PCV w Sali  wiejskiej w Józefowie- w ramach zadania z 

funduszu sołeckiego. 

 

przedmiot zamówienia 

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. 

 

Przedmiotem zamówienia jest:  

Przygotowanie istniejącej powierzchni posadzki (posadzka betonowa) tzn. wykonanie 

warstwy posadzki samopoziomującej z gruntowanie oraz uzupełnieniem ubytków, montaż 

posadzki typu „tarkett” (zgrzewana na łączeniach z wywinięciem wykładziny na ściany 

wysokości 10 cm z zastosowanie klejów i szpachlówek 

Powierzchnia posadzki ok. 90 m
2
. Dwa pomieszczenia sali wiejskiej 60 m

2
 i 30 m

2
.  Okres 

gwarancji 24 miesiące.    

2. Wymagany termin realizacji zamówienia:  13.02.2015 r. 

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

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

Wskazanym jest, aby przed złożeniem oferty, Wykonawca przeprowadził wizję  

lokalną w celu oceny, na własną odpowiedzialność, wszelkich czynników  

wpływających na przygotowanie oferty i określenie ceny ryczałtowej. 

4. Osoba uprawniona do porozumiewania się  wykonawcami:  

    Mateusz Marciniak –  tel. 67-263-53-05 wew. 30  e-mail mateusz@gminazlotow.pl 

    Marek Jarząbek – tel. 67-263-53-05 wew. 23 

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

do 22.01.2015 do godz. 11
00

  w pokoju nr 1 (sekretariat). 

 
* niepotrzebne skreślić 

 

 

 

mailto:mateusz@gminazlotow.pl


          miejscowość, data 

 

 

 

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

 

 

        Wójt 

        Gminy Złotów 

        Ul. Leśna 7 

        77-400 Złotów 

 

 

     OFERTA 

 

Nawiązując do realizacji zadania : 

 

Zakup oraz montaż posadzki PCV w Sali  wiejskiej w Józefowie- w ramach zadania z 

funduszu sołeckiego. 

 

 

……………………………………………………………………………………………… 

             /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  

 


