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Rokietnica, dnia 15.10.2013 r.

RG.7021.54.2013

Sołectwo Czelatyce

W związku z zamiarem udzielenia zamówienia na podstawie art. 4, pkt 8 Ustawy z
dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych et. j. Dz. U. Nr 164, poz. 1163 z zm.) proszę
o złożenie oferty na: odśnieżanie iposypywanie dróg gminnych materiałem zakupionym przez
gminę w okresie zimowym 201312014 - należy podać cenę brutto za jedną turę kompleksowej
usługi (odśnieżania iposypywania).
Termin wykonania: sukcesywnie od 01.11.2013 r. do 15.04.2014 r.
Wymagania dot. przedmiotu zamówienia: odśnieżanie iposypywanie wykonawca wykonuje
na własny koszt i ryzyko. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone
przez wykonawcę w związku z wykonywana usługą. Pożądany termin wykonania zamówienia
w godz. 400

- 700
, bez względu na przejezdność dróg powiatowych iwojewódzkich.

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA - KRYTERIUM CENA Maksymalna ilość pkt.
przy ocenie

Odśnieżanie iposypywanie dróg gminnych żużlem w miejscowości
Czelatyce: 100

l. droga lod oczyszczalni do Pana J Galickiegol
2. droga Iprzez Haliczl

Ofertę proszę sporządzić na załączonym formularzu edostępny u sołtysa lub w
Urzędzie Gminy Rokietnica pok. nr 24, stronie internetowej www.rokietnica.itl.pl/bip/) i
przekazać ją w terminie do dnia 25.10.2013 r. godz. 1500 do siedziby zamawiającego: Urząd
Gminy w Rokietnicy, 37-562 Rokietnica 682 /sekretariat/.

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 Rokietnica Wola.
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Imię i Nazwisko

adres (lub pieczątka wykonawcy)

................................. dnia .

OFERTA

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

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA Cena brutto za jedną turę
odśnieżania i posypywania

Odśnieżanie iposypywanie dróg gminnych żużlem w
miejscowości Czelatyce: 1. ..........................................

1. droga jod oczyszczalni do Pana J Galickiego/ 2. ..........................................
2. droga /przez Halicz/

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

słownie: .......................................................................................................................................
TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA Sukcesywnie od 01.11.2013 r. do

15.04.2014 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 WYKONA WCA (podpis)


