
   Złotów,  19.05.2015 r. 
ZPP.271.08.2015.RB 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
Wójt Gminy Złotów 

wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia  

o wartości poniżej 30.000,00 euro na wykonanie robót budowlanych: 

„Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku Ośrodka 

Zdrowia w Kleszczynie wraz z utwardzeniem terenu z kostki brukowej i 

dojścia do pochylni” 

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 

podjazdu dla osób niepełnosprawnych w zakresie określonym w projekcie 

budowlanym stanowiącym załącznik nr 2. 

2. Wymagany termin realizacji robót:   do 30 lipca 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%. 

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 

02.06.2015 r. do godz. 11
00

  w pokoju nr 1 (sekretariat). 

 

Załączniki: 

1. Formularz oferty. 

2. Projekt budowlany. 

3. Przedmiar robót. 
 



Załącznik nr 1  

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

Nazwa Wykonawcy 

 

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

Adres siedziby 
 

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

Nr faksu 

 

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

e-mail                                      

     

               Wójt Gminy Złotów 

         ul. Leśna 7,  77-400 Złotów  

FORMULARZ OFERTY 
 

              Odpowiadając na zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót 

budowlanych „Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy 

budynku Ośrodka Zdrowia w Kleszczynie wraz z utwardzeniem terenu z 

kostki brukowej i dojścia do pochylni”, 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 :   

         31.07.2015 r. 

                                                                           

                                                                               Podpisano:                                     
                                                                                           ............................................................. 

 

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



 

Złotów,  08.04.2015 r. 

ZPP.271.03.1.2015.RB 

 

Zawiadomienie 
o wyborze najkorzystniejszej oferty 

 

1.Pełna nazwa zamawiającego:    Gmina Złotów 

                                                        ul. Leśna 7,  77-400 Złotów 

     

2. Informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o 

wartości poniżej 30.000 euro, na wykonanie robót budowlanych: 

 

„Budowa sieci wodociągowej w Blękwicie” 

 
prowadzonym na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 

Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013 r.  poz. 907 ze zm.),  w trybie 

zapytania ofertowego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:                                               

 

Zakład Robót Instalacyjno-Inżynieryjnych 

 Hieronim Gładysz 
Ul. Sosnowa 4,  77-400 Złotów 

 

3. Uzasadnienie wyboru:   

Oferta zawiera najniższą cenę spośród cen przedstawionych w ofertach 

niepodlegających odrzuceniu. 

 

4. Informacja o wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem 

oceny ofert: 

1. . Zakład Wodociągów i Kanalizacji Gminy Złotów Spółka z o.o.  

    Ul. Leśna 7, 77-400 Złotów –  ocena:  7,76  pkt 

2. Zakład Instalacji Sanitarnych C.O. i Gazu Marian Madej 

   Ul. Krzywa 10,  64-920 Piła  –  ocena:  6,22  pkt 

3. Zakład Robót  Instalacyjno-Inżynieryjnych Hieronim Gładysz   

    Ul. Sosnowa 4, 77-400 Złotów –  ocena:  10,00  pkt 

 
 

 
 
 



 
 

 

UMOWA nr ZPP.272.03.2015.RB 

 

zawarta w dniu 08.04.2015 r., na podstawie art. 4 pkt 8  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – 

Prawo zamówień publicznych, zgodnie z § 3 pkt 7 Regulaminu udzielania przez Gminę 

Złotów zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 30 tyś. euro (Zarządzenie nr 11/14 Wójta Gminy Złotów z dnia 17 

kwietnia 2014 r.), pomiędzy: 

Gminą Złotów 

z siedzibą : ul. Leśna 7,  77-400 Złotów 

NIP 767-16-10-628 

reprezentowaną przez: 

                 Wójta Gminy – Piotra Lacha 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Krystyny Schilling  

zwaną dalej Zamawiającym, 

a  

Zakładem Robót Instalacyjno-Inżynieryjnych Hieronim Gładysz 

z siedzibą : ul. Sosnowa 4, 77-400 Złotów 

NIP 767-000-33-75 

reprezentowanym przez: 

                Właściciela – Hieronima Gładysza   

zwanym dalej Wykonawcą 

 

§ 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zgodnie ze złożoną ofertą, 

zasadami wiedzy technicznej i sztuki inżynierskiej oraz powszechnie obowiązującymi 

przepisami prawa, roboty budowlane związane z realizacją zadania pn. „Budowa sieci 

wodociągowej w Blękwicie”, a w szczególności: 
1.1. Sieć  wodociągowa z rur  PCV110 długości 222,0m 

1.2. Sieć  wodociągowa z rur  PCV90 długości 2,0m 

2. Szczegółowy zakres rzeczowy oraz sposób realizacji przedmiotu umowy określa 

dokumentacja projektowa, która stanowią integralną część niniejszej umowy. 

3. Termin wykonania zamówienia określonego w ust. 1: do dnia 30 kwietnia 2015 r. 

 

§ 2 

1. Za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy 

wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 18.749,16 zł brutto (słownie zł: osiemnaście tysięcy 

siedemset czterdzieści dziewięć 16/100). 

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje podatek od towarów i usług. 

3. Podstawą zapłaty wynagrodzenia będzie faktura VAT, wystawiona przez Wykonawcę po 

protokolarnym odbiorze robót przez Zamawiającego. 

4. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu 

faktury na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze. 

5. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

 

§ 3 

Kary umowne będą naliczane w następujących wypadkach w wysokościach: 

1. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: 



a) Za zwłokę w wykonaniu całego zakresu umowy w wysokości 0,5% 

wynagrodzenia (brutto) ustalonego w umowie za cały zakres robót, za każdy 

dzień zwłoki; 

b) Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w czasie rękojmi za 

wady - w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za wykonany przedmiot 

za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad; 

c) Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 

20% wynagrodzenia umownego. 

2. Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne: 

a) Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 

20% wynagrodzenia umownego. 

 

§ 4 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają  przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

 

§ 5 

Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 6 

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach,  jeden dla Wykonawcy i 

trzy dla Zamawiającego. 

 

 
 

WYKONAWCA                                                         ZAMAWIAJĄCY 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Sporządził: L. Tomasz 



 

ANEKS nr 1 

z dnia 01.10.2014 r. 

do umowy nr ZP.272.08.2014.RB z dnia 04.08.2014 r. 
 

zawarty  pomiędzy:  

Gminą Złotów 

z siedzibą : ul. Leśna 7,  77-400 Złotów 

NIP: 767-16-10-628 

reprezentowaną przez: 

                 Wójta Gminy – Piotra Lacha 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Krystyny Schilling  

zwaną dalej Zamawiającym, 

a 

Zakładem Robót Instalacyjno-Inżynieryjnych Hieronim Gładysz 

z siedzibą:  ul. Sosnowa 4,  77-400 Złotów 

NIP: 767-000-33-75 

reprezentowanym przez: 

                           Właściciela – Hieronima Gładysza 

zwanym dalej Wykonawcą 

 
§ 1 

Do w/w umowy wprowadza się następujące zmiany: 

1.  § 1 otrzymuje nowe brzmienie: 

„1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zgodnie ze złożoną ofertą, 

zasadami wiedzy technicznej i sztuki inżynierskiej oraz powszechnie obowiązującymi 

przepisami prawa, roboty budowlane związane z realizacją zadania pn. „Budowa sieci 

wodociągowej w  m. Międzybłocie i Dzierzążenko”, a w szczególności: 

1.1. Sieć wodociągowa z rur PEØ110 długości 773,50 m. 

1.2. Dostawa i montaż 4 hydrantów naziemnych HP80. 

2. Szczegółowy zakres rzeczowy oraz sposób realizacji przedmiotu umowy określa 

dokumentacja projektowa, która stanowią integralną część niniejszej umowy. 

3. Termin wykonania zamówienia określonego w ust. 1: do dnia 31 października 2014 r.” 

2. w § 2 ust 1 wyrazy:  „69.244,49 zł brutto (słownie zł: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy 

dwieście czterdzieści cztery 49/100)”,  

zastępuje się wyrazami: „70.745,23 zł brutto (słownie zł: siedemdziesiąt tysięcy siedemset 

czterdzieści pięć 23/100)”, 

 

§ 2 

Pozostałe warunki umowy nie ulegają zmianie. 

 

§ 3 

Postanowienia niniejszego aneksu obowiązują od dnia jego podpisania. 

 

§ 4 

Aneks sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach,  jeden dla Wykonawcy i 

trzy dla Zamawiającego. 

 

         WYKONAWCA                                                                           ZAMAWIAJĄCY  



Złotów, dnia 16.02.2015 r. 

 

 

PROTOKÓŁ ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 euro. 

 

1. Nazwa zamówienia: „Budowa przyłącza kanalizacyjnego i wodociągowego w m. 

Sławianowo – dz. nr 270 ”. 

 

2. Opis przedmiotu zmówienia:  

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót związanych z budową: 

1.1. Przyłącze  wodociągowe z rur  PCVØ90 długości 108,0m. i PEØ32 długości 6,0 m. 

1.2. Przyłącze  kanalizacji sanitarnej  z rur  PCVØ160 długości 114,0m.  

 

3. Zapytanie ofertowe przesłano: pisemnie/ faksem/ pocztą elektroniczną* niżej 

wymienionym wykonawcom: 

1) Zakład Robót Instalacyjno-Inżynieryjnych Hieronim Gładysz. 

2) Zakład Instalacji Sanitarnych C.O. i Gazu Marian Madej. 

3) Zakład Wodociągów i Kanalizacji Gminy Złotów Spółka z o.o. 

4) Zakład Robót Instalacyjno-Inżynieryjnych „WODBUD” Tadeusz i Paweł Ryczkowscy 

 

4. W postępowaniu złożono 3 oferty, których zbiorcze zestawienie stanowi załącznik nr 1 do 

niniejszego protokołu. 

 

5. W wyniku oceny złożonych ofert i po przeprowadzeniu negocjacji z wykonawcami* za 

najkorzystniejsza uznano ofertę złożoną przez: Zakład Robót Instalacyjno-Inżynieryjnych 

Hieronim Gładysz, ul. Sosnowa 4,  77-400 Złotów. 

 

6. Cena najkorzystniejszej oferty: 36.296,30 zł brutto, (słownie zł: trzydzieści sześć tysięcy 

dwieście dziewięćdziesiąt sześć 30/100). 

 

7. Uzasadnienie wyboru oferty: oferta zawiera najniższą cenę spośród cen przedstawionych w 

ofertach niepodlegających odrzuceniu. 
 
 

 

 
     ………………………………………                             ……………..……………………….. 
              /prowadzący postępowanie/                                         /pracownik ds.. zamówień publicznych/ 

 

 

 

 
                                                                                                            ZATWIERDZAM: 

 

 

 

 

 

 
* niepotrzebne skreślić 



 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


