
   Złotów,  13.10.2017 r. 

ZPP.271.20.2017.RB 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
Wójt Gminy Złotów 

wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia  

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

„Budowa sieci wodociągowej w Międzybłociu dz. nr 633, 652 ” 
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 2017 r., poz. 1579) – art.4 pkt 8 ustawy. 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót związanych z budową sieci wodociągowej 

w miejscowości Międzybłocie. 

1.1. Sieć  wodociągowa z rur  PVC 110 długości 96,00 m. 

1.2. Sieć  wodociągowa z rur  PVC 90 długości 1,00 m. 

1.3. Hydrant nadziemny AVK dn 80mm – 1 szt. 

 

2. Wymagany termin realizacji robót:   do 30 listopada 2017 r. 

 

3. Warunki udziału w postępowaniu: 

Zamawiający nie określa szczegółowych warunków udziału w postępowaniu. 

 

4. Kryteria oceny ofert i opis sposobu przyznawania punktacji w poszczególnych kryteriach:                             

     Cena: 100% 
                                                        Cena najtańszej oferty 

                                                 C = ------------------------- x 100 pkt 

                                                        Cena badanej oferty 

 

5. Opis sposobu obliczenia ceny oferty:  

Cena oferty ma charakter ryczałtu, o którym mowa w art. 632 Kodeksu cywilnego. Do ceny 

netto należy doliczyć podatek VAT. 

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. 

 

6. Sposób przygotowania oferty: 

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

nr 1), 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. 

3) Do oferty należy załączyć następujące dokumenty: 

a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, 

7. Osoba uprawniona do porozumiewania się  wykonawcami:  

    Marek Jarząbek –  tel. 67 263 53 05 ,  e-mail: marek@gminazlotow.pl 

 

8.Termin i miejsce składania ofert:  

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

do 24.10.2017 r. do godz. 11
00

  w pokoju nr 1 (sekretariat). 

 
 

Załączniki: 

1. Formularz oferty. 

2. Projekt budowlany. 

3. Przedmiar robót. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


