
--------------------------------------------

WÓJ1~(;MINY
ROKIETN~CA

ZAPROSZENIE

DO ZŁOŻENIA OFERTY

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 wylewek cementowych i betonowych wraz z izolacją przeciwwilgociowa i
cieplną w budynkach sklep /góra/ w miejscowości Czelatyce" z materiałów dostarczonych
przez Wykonawcę.

Zakres robót do wykonania:
2.1. Izolacja z folii l x pod posadzkę w ilości 80,0 m2.
2.2. Izolacja cieplna z płyt styropianu gr. 5-7 cm w ilości 42,0 m2
2.3. Wylewka cementowa gr.5 cm pod posadzkę w ilości 42 m2
2.4. Wylewka z betonu kI B20 w ilości 38 m2
3. Tryb postępowania: rozpoznanie cenowe.
4. Termin wykonania: od 14. 07.2014 do 16.07.2014.
5. Ofertę należy sporządzić na załączonym formularzu podając cenę i przekazać do
zamawiającego w formie pisemnej, faxem lub drogą elektroniczną /ug_rokietnica @wp.pl/,
w terminie do dnia: 11.07.2014 , godz. 9 30 W sekretariacie Urzędu Gminy.
6. Prawdopodobny termin wyboru oferty i ogłoszenia wyników nastąpi w dniu: 11.07.2014
7. Podstawą wyboru oferty będzie kryterium: - cena.
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.

W załączeniu:

- formularz ofertowy

Podpis



Załącznik

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

OFERTA

Odpowiadając na zaproszenie przez Gminę Rokietnica do złożenia oferty -
oferuję wykonanie zamówienia: Wykonanie wylewek cementowych i betonowych w
budynkach sklep w miejscowości Czelatyce "

1. 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)


