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ROKIETNICA Rokietnica 18.03.2013 r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA
OFERTY

l. Zamawiający: Gmina Rokietnica, 37-562 Rokietnica 682, te1.166221391
fax.: 166221391, osoba prowadząca: Agnieszka Trzak

2. Przedmiot zamówienia: w związku z zamiarem udzielenia zamówienia na podstawie
art. 4, pkt. 8 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 164
poz. 1163 z zm.) o wartości netto poniżej 14000 € proszę o złożenie oferty na zadanie

pn. " Urządzenie terenu przy cmentarzu w m. Rokietnica"

3. Tryb postępowania: rozpoznanie cenowe.

4.. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa następujących materiałów i urządzeń:
l. Płyta żelbetowa 10MB 60x40x8 - 350 szt.,
2. Korytko ściekowe drogowe 50x50x14 - 240 szt.,
3. Obrzeża trawnikowe szare owym. 100x6x20 - 160 szt,
4. Kostka brukowa szara grubości 6 cm - 200 m2

,

5. Zdrój uliczny firmy Jafar nr. kat. 8001 - l szt.,
6. Zasuwa podziemna Fi 32- 2 szt.,
7. Pojemniki na odpady o pojemności 1100 I, układ jezdny z pełnymi gumowymi oponami,

kółka muszą posiadać hamulec, pokrywa - 6 szt.,
8. Krzewy ozdobne - Thuja Occ. Danica - 68 szt.
9. Krzewy ozdobne - Cham. Posifera Filifera turea - 45 szt.

Warunki zamówienia m.in.:
• Materiały i urządzenia zostaną dostarczone na miejsca wyznaczone przez Zamawiającego

w okresie od maja 2013 r. do października 2013 r. (uzależnione od podpisania umowy
o przyznaniu środków z Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016.)

• Materiały i urządzenia zostaną dostarczone transportem Wykonawcy na jego koszt wraz
z rozładunkiem.

5. Ofertę należy sporządzić na załączonym formularzu i przekazać do zamawiającego w formie
pisemnej lub faxem, w terminie do dnia: 22.03.2013r, godz. 1200 w sekretariacie Urzędu Gminy
w Rokietnicy.

6. Przewidywalny termin wyboru i ogłoszenia wyników nastąpi po sprawdzeniu dokumentów.

7. Podstawą wyboru oferty będzie kryterium:
• cena: max ilość 100 pkt.

8. Termin wykonania: od maja 2013 r. do października 2013 r.



9. Opis sposobu obliczenia ceny:
• Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty tj. do października 2013r. .
• Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w "Formularzu

ofertowym" stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia do złożenia oferty.

10. Oferenci zostaną powiadomieni telefonicznie/faxem o dokonanym wyborze.

11. Wykonawca, który złoży najkorzystniejszą ofertę będzie zobowiązany do podpisania
Umowy. Umowa zostanie podpisana po podpisaniu umowy Zleceniodawcy o przyznaniu środków
finansowych z Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016.

12. Materiały dotyczące przetargu znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy
Rokietnica www.rokietnica.itl.pl/bip/

,

Załączniki:
1. Oferta
2. Kosztorys ofertowy.


