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ZAPYTANIE OFERTOWE 
Wójt Gminy Złotów 

wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia  

o wartości poniżej 30.000,00 euro na wykonanie dostaw: 

„Dostawa materiałów budowlanych przeznaczonych do budowy wiaty drewnianej  

i grilla we Franciszkowie” 

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 2015 r., poz. 2164) – art.4 pkt 8 ustawy. 

 

1. Opis zadania - przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów budowlanych niezbędnych do wykonanie robót 

budowlanych związanych z budową wiaty drewnianej przekrytej dachem dwuspadowym i grilla 

murowanego realizowanych w ramach projektu: „Miłe czasu spędzanie i mieszkańców pod wiata 

grillowanie” – zagospodarowanie terenu wokół Sali wiejskiej w miejscowości Franciszkowo, 

współfinansowanego w ramach VII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś. 

Szczegółowy wykaz materiałów budowlanych zawiera załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. 

Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie publiczne będzie zobowiązany do dostawy 

oferowanych materiałów budowlanych na miejsce ich wbudowania w miejscowości Franciszkowo, 

sukcesywnie w terminach uzgodnionych z Zamawiającym. Przewidywany termin zakończenia 

realizacji całości zamówienia, z wyjątkiem wykonania grilla murowanego – do 20.09.2017 r. 

Wykonawcy, z którym zamawiający podpisze umowę nie przysługuje roszczenie o realizację dostawy 

w wielkościach podanych w formularzu cenowym oferty. 

Ostateczne wielkości dostaw mogą dla poszczególnych pozycji różnić się ilościowo od podanych w 

formularzu cenowym oferty. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z części dostaw w przypadku zaistnienia 

okoliczności, których wcześniej nie można było przewidzieć. 

2. Warunki udziału w postępowaniu: 

Zamawiający nie określa szczegółowych warunków udziału w postępowaniu. 

3. Wymagany termin realizacji dostaw:   

   - sukcesywnie do 20.09. 2017 r. 

   - wykonanie grilla murowanego – do 30.10.2017 r.                                                                     

4. Kryteria oceny ofert: cena 100% 

5. Sposób przygotowania oferty: 

1) Wykonawca powinien sporządzić ofertę na wymaganym formularzu ofertowym ( załącznik nr 2), 

podając cenę  netto, cenę brutto oraz oferowany termin wykonania zamówienia.  

2) Oferta winna zawierać nazwę i adres wykonawcy oraz podpis osoby uprawnionej lub upoważnionej 

do występowania w imieniu wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny lub opatrzony 

pieczątką imienną. 

6. Termin i miejsce składania ofert:  

Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Złotowie, ul Leśna 7,  77-400 Złotów, w terminie do 

25.08.2017 r. do godz. 11
00

  w pokoju nr 1 (sekretariat). 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert faksem – nr 67 263 53 05 lub drogą elektroniczną: 

zlotow@gminazlotow.pl. 

 

 

Załączniki: 

1. Zestawienie materiałów. 

2. Formularz oferty. 

 

 



Załącznik nr 1 

 

 

 

Zestawienie materiałów 

przeznaczonych do budowy wiaty drewnianej i grilla murowanego we Franciszkowie 

 

 

lp materiał Jm. ilość 

A Wiata grillowa   

1. Konstrukcja drewniana wiaty grillowej, zgodnie z załączonym 

zestawieniem drewna 

kpl. 1 

2. Deski iglaste strugane jednostronnie nasycone kl.II 32mm m
3 

2,80 

3. Papa termozgrzewalna podkładowa m
2
 88,50 

4. Dachówka bitumiczna w kolorze czerwonym lub bordowym m
2 

76,50 

5. Stal zbrojeniowa, zgodnie z załączonym zestawieniem stali 

zbrojeniowej 

kpl. 1 

6. Stalowe elementy kotwiące słupy, zgodnie z załączonym 

zestawieniem 

kpl. 1 

7. Beton zwykły C 20/25 m
3 

7,82 

8. Bloczki ścienne betonowe 25x12x14cm szt. 211 

9. Bloczki ścienne betonowe 25x25x14cm szt. 330 

10. Pas nadrynnowy z blachy powlekanej płaskiej m 22,00 

11. Rynna z blachy powlekanej fi 10cm m 22,00 

12. Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane szt. 50,0 

B Grill murowany - dostawa materiałów i wykonanie robót 

budowlanych 

  

13. Grill murowany, palenisko z cegły szamotowej, komin z cegły 

klinkierowej klasy 20MPa na zaprawie systemowej M10. 

Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm KLINKIER – 2.530 szt. 

Cegła szamotowa – 150 szt 

kpl. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


