
WÓJT GMINY
ROKIETNICA

Znak sprawy: RRIB.7013.5.14 Rokietnica 06.08.2014

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 balustrady wew. ze stali nierdzewnej w budynku Urząd Gminy w
miejscowości Rokietnica. "

Zakres robót do wykonania:
2.1. Wykonanie balustrady wew. ze stali nierdzewnej w ilości około 10,5 mb z
wypełnieniem i 3,0 sama poręcz /wg własnego wzoru!.
2.2. Demontaż istniejącej barierki.
3. Tryb postępowania: rozpoznanie cenowe.
4. Termin wykonania: dwa tygodnie od podpisania umowy.
5. Ofertę należy sporządzić na załączonym formularzu i przekazać do zamawiającego w

formie pisemnej, faxem lub drogą elektroniczną /ugjokietnica @wp.pl/, w terminie
do dnia: 12.08.2015 , godz. 11 30 W sekretariacie Urzędu Gminy.

6. Prawdopodobny termin wyboru oferty i ogłoszenia wyników nastąpi w dniu:
12.08.2014

7. Podstawą wyboru oferty będzie kryterium: - cena i wzór oferowanej barierki.
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 barierki jaki oferent zamierza zrealizować.

W załączeniu: - formularz ofertowy



(nazwa, adres lub pieczątka wykonawcy, tel., fax i email)

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

OFERTA

Odpowiadając na zaproszenie przez Gminę Rokietnica -

do złożenia oferty

oferuję wykonanie zamówienia: "Wykonanie balustrady wew. ze stali nierdzewnej w
budynku Urząd Gminy w miejscowości Rokietnica."

w ilości = 13,5 mb.

1. Składamy niniejszą ofertę za cenę:

- netto: .

- podatek VAT: .

-brutto: .

słownie: .

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 będą:

- wzór barierki

WYKONA WCA (podpis)


