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WÓJT GMINY Rokietnica, dnia 28.03.2014 r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA
OFERTY

1. Zamawiający: Gmina Rokietnica, 37-562 Rokietnica 682, tel.! fax.: 16622 13 91, e-mail:

ug rokietnica@wp.pl, strona internetowa: www.rokietnica.itl.pl/bip/. osoba prowadząca:

Mariusz Mokrzyński

2. Przedmiot zamówienia: w związku z zamiarem udzielenia zamówienia na podst. 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 30 000 € proszę o złożenie oferty na dostawę

kruszywa łamanego frakcji 0-63 mm w ilości 540 ton.

3. Tryb postępowania: rozpoznanie cenowe.

4. Termin wykonania: 30 dni od daty podpisania umowy.

5. Ofertę należy sporządzić na załączonym formularzu i przekazać do zamawiającego w

formie pisemnej, faxem lub pocztą elektroniczną w terminie do dnia: 09.04.2014 r, godz.

1500 w sekretariacie Urzędu Gminy w Rokietnicy, 37-562 Rokietnica 682.

6. Prawdopodobny termin wyboru oferty i ogłoszenia wyników nastąpi w dniu: 10.04.2014 r

7. Podstawą wyboru oferty będzie kryterium:

• cena: max ilość 100 pkt.

W ofercie należy podać stawkę za dostawę kruszywa łamanego 0-63 mm w ilości 540 ton,

do następujących sołectw i w następujących ilościach:

• Rokietnica Wola - 180 ton,

• Tuligłowy - 360 ton

na którą składają się koszty materiału i koszty transportu

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

9. Wykonawca, który złoży najkorzystniejszą ofertę będzie zobowiązany do podpisania

umowy w terminie do 3 dni od daty otrzymania informacji.

Podpis zamawiającego ..

W załączeniu - formularz oferty



(nazwa, adres lub pieczątka wykonawcy, tel./fax)
......................... dnia .

OFERTA

Odpowiadając na zaproszenie Gminy Rokietnica do złożenia oferty na dostawę

kruszywa łamanego frakcji 0-63 mm w ilości 540 ton.

1. Składamy niniejszą ofertę za cenę:
- netto: .

- podatek VAT: .

-brutto: .

słownie: .

2. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty zamówienia.

3. Posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonania robót.

4. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także

pracowników zdolnych do wykonania zamówienia.

5. Termin płatności faktury: .

6. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w

terminie 30 dni od daty podpisania umowy.

7. Integralną częścią oferty są:

WYKONAWCA (podpis)


