
WÓJT GMINY
ROKIETNICA

Znak sprawy: RRIB.7013.2.14 Rokietnica 20.05.2014

ZAPROSZENIE
DO ZŁOŻENIA OFERTOWY

1. Zamawiający: Gmina Rokietnica, 37-562 Rokietnica 682,
osoba prowadząca: Wiesław Kość

tel.! fax. : 16622 13 91,

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:

"Wykonanie ogrodzenia budynku Remizo-świetlica w miejscowości Tapin."

Zakres robót do wykonania:
2.1. Wykopy ręczne pod słupki ogrodzeniowe, bramę, furtki, cokół.
2.2. Słupki ogrodzeniowe bramowe, z rur kwadr. 100 mm gr. ścianki 3 mm

zakończone kulą w ilości 2 szt.
2.3. Słupki ogrodzeniowe pozostałe z rur kawdr. 60 mm gr. ścianki 3 mm zakończone

kulą w ilości około 50 szt.
2.4. Pustaki ogrodzeniowe betonowe o wys.25 cm przy każdym słupku z daszkiem ilości

52
2.5. Cokoły ogrodzeniowe betonowe prefabrykowane o wys. 25 cm z daszkiem w ilości

około 47
2.6. Przęsła ogrodzeniowe lłukowel o długości około 2,5 m wys. 1,2 m z prętów stal

kwadr gr.l2 mm, rygle Ipo 2 górą i dołemlobustronne z płaskownika 25x4 mm l.
W jednym przęśle min 3 szt elementów ozdobnych. Całkowita długość 105 mb

2.7 Brama otwierana owym. 4.0 x 1,5 m wykonana jak przęsła ogrodzeniowe w ilości
1 szt

2.8. Brama przesuwna owym. 7,0 x 1,5 m wykonana jak przęsła ogrodzeniowe w ilości
1 szt

2.9. Furtki owym. 1,25 x 1,5 m wykonana jw. w ilości 2 szt. Brama i furtki powinny być
zamykane na klucz.

2.10. Przęsła ogrodzeniowe, bramy, furtki, słupki należy ocynkować i pomalować l x
farbą podkładową i 1x farbą nawierzchniową w kolorze ciemnym.

2.11. Wyrównanie terenu o szer. 2 m wzdłuż odrodzenia,

szt.

szt.

.1

"Wykonanie chodnika przy budynku Remizo-świetlica w miejscowości Tapin".

Zakres robót do wykonania:
2.12. Krawężnik bet. wystający 15x30 na podsypce cem-piaskowej w ilości 31m,
2.13. Ława pod krawężnik bet z oporem = 1,40m3
2.14. Obrzeże bet. 30x8 na podsypce cem-piaskowej = 104,4 m,
2.15. Koryto w gr. kat II-IV pod chodnik gł. 35 cm w ilości 161,3 m2
2.16. Podbudowa z kruszywa warstwa dolna gr. 20 cm = 161,3 m2
2.17. Chodnik z kostki bruk kolorowej gr. 8 cm na podsypce cem-piask. w ilości

72,30 m2
2.18. Jw. lecz gr. 6 cm w ilości 89 m2



2.19. Wykop w gr. kat IV z transp. urobku taczkami na odl. 10 m pod kanalizacje =
25,6 m3

2.20. Podłoże z piasku pod kanalizację gr 15 cm = 5,10 m2
2.21. Studzienki śr. 315 mm ze stożkiem pokrywy lub włazu w ilości 3 szt.
2.22. Rurociąg kanalizacji graw. z rur gładko ściennych fi 160 mm w ilości 51,3 m
2.23. Zasypanie wykopu z zagęszczeniem ubijakiem w ilości 25,2 m3

3. Tryb postępowania: rozpoznanie cenowe.
4. Termin wykonania: od 16.06.2014 do 28.07.2014.
5. Ofertę należy sporządzić na załączonym formularzu i przekazać do zamawiającego w

formie pisemnej, faxem lub drogą elektroniczną /ug_rokietnica @wp.pl/, w terminie
do dnia: 29.05.2014 , godz. 11 30 W sekretariacie Urzędu Gminy.

6. Prawdopodobny termin wyboru oferty i ogłoszenia wyników nastąpi w dniu:
30.05.2014

7. Podstawą wyboru oferty będzie kryterium: - cena i wzór oferowanego ogrodzenia.
8. Oferenci zostaną powiadomieni telefonicznie/faxem o dokonanym wyborze.
9. Wykonawca który złoży najkorzystniejszą ofertę będzie zobowiązany do

zrealizowania zamówienia po otrzymaniu informacji od zamawiającego.
10. Okres gwarancji na zrealizowane zadanie 36 m-cy.

Do oferty należy dołączyć wzór przęsła i bramy jaki oferent zamierza zrealizować.

W załączeniu: - formularz ofertowy ÓJT
.minv Rakietnica

zamawiającego. . . . . . . ?r<J ••••••••
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Podpis



,---------------

Załącznik

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

OFERTA

Odpowiadając na zaproszenie przez Gminę Rokietnica do złożenia oferty-
oferuję wykonanie zamówienia:
1. "Wykonanie ogrodzenia budynku Remizo-Świetlica w miejscowości Tapin."

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

- podatek VAT: .

-brutto: .

1.2. "Wykonanie chodnika przy budynku Remizo-Świetlica w miejscowości Tapin."

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

- podatek VAT: .

-brutto: .

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

3. Termin wykonania zamówienia: .

4. Okres gwarancji: .

5. Termin płatności faktury : .

6. Integralną częścią oferty są :

WYKONAWCA (podpis)


