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WOJTGMINY
ROK!ETNICA

Rokietnica, dnia 17.10.2012 r.
RG.7021.42.12

Sołectwo Tuligłowy

w związku z zamiarem udzielenia zamówienia na podstawie art. 4, pkt 8 Ustawy z
dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. Nr 164, poz. 1163 z zm.) proszę
o złożenie oferty na: posypywanie dróg gminnych materiałem zakupionym przez gminę w
okresie zimowym 201212013 - należy podać cenę brutto za jedną turę posypywania.

Termin wykonania: sukcesywnie od 01.11.2012 r. do 15.04.2013 r.
Wymagania dot. przedmiotu zamówienia: posypywanie na koszt i ryzyko wykonawcy.

PRZEDNIOT ZAMOWIENIA - KRYTERIUM Maksymalna ilość pkt.
przy ocenie

Posypywanie dróg gminnych żużlem w miejscowości Tuligłowy:
1. droga Izagumienna od strony Rokietnicyl
2. droga Itzw. Maziarnia! od drogi powiatowej do P. J Kondrata 100
3. droga lod P. E. Zająca do drogi powiatowej!
4. droga koło P. A. Zawadzkiego w kierunku P. J Gawła
5. droga koło P. Górki
6. droga IParcelacja! od drogi powiatowej do P. D. Zakrzackiej
7. droga do cmentarza

Ofertę proszę sporządzić na załączonym formularzu (dostępny u sołtysa lub w
Urzędzie Gminy Rokietnica pok. nr 24, stronie internetowej www.rokietnica.itl.pl/bipl) i
przekazać ją w terminie do dnia 25.10.2012 r. godz. 1200 do siedziby zamawiającego: Urząd
Gminy w Rokietnicy, 37-562 Rokietnica 682 /sekretariatl.

Niniejsze postępowanie prowadzone jest bez stosowania przepisów Ustawy z dnia
29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych.

W związku z tym informacje o wyniku postępowania będą dostępne dla składających
ofertę tylko na ich wniosek.

Otrzymują:
1. Tablica ogłoszeń w U. G. Rokietnica.
2. Tablica ogłoszeń w miejscowości Czelatyce.
3. Tablica ogłoszeń w miejscowości Tapin.
4. Tablica ogłoszeń w miejscowości Tuligłowy.
5. Tablica ogłoszeń w miejscowości Wola Rokietnicka.

Wyk. MM



Imię i Nazwisko

adres (lub pieczątka wykonawcy)
................................. dnia .

OFERTA

Odpowiadając na przekazane zaproszenie do złożenia oferty oferuję wykonanie
zamówienia na następujących warunkach:

. PRZEDNIO T ZAMOWIENIA - KRYTERIUM Cena brutto za jedną turę
posypywania

Posypywanie dróg gminnych żużlem w miejscowości Tuligłowy:
l. droga Izagumienna od strony Rokietnicyl l. ..........................................
2. droga Itzw. Maziarnia! od drogi powiatowej do P. J 2. ..........................................

Kondrata 3. ...........................................
3. droga lod P. E. Zająca do drogi powiatowej! 4. ............................................
4. droga lod P. A. Zawadzkiego w kierunku P. J Gawła! 5. ..........................................
5. droga lkoło P. Górkii 6. ...........................................
6. droga IParcelacja! od drogi powiatowej do P. D. 7. ..........................................

Zakrzackiej
7. droga do cmentarza

Razem ..........................................

słownie: .......................................................................................................................................
TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA Sukcesywnie od 01.11.2012 r.

do 15.04.2013 r.
TERMIN PŁATNOSCI do 14 dni po przedłożeniu

rachunku

Oświadczam, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania
zamówienia.
Integralną częścią oferty są:

L.p. Nazwa dokumentu
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DATA WYKONAWCA (podpis)


