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ZAPYTANIE OFERTOWE
NA MONTAś
MONTA 4 ŁAWEK NA TERENIE
CMENTARZA GETTO CZACHULEC

Postępowanie uproszczone prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego z
zachowaniem zasad określonych w „Regulaminie Udzielania Zamówień Publicznych,
których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro
w Urzędzie Gminy Kawęczyn oraz jednostkach organizacyjnych”, zwanego dalej „
Regulaminem”. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym zapytaniu ofertowym
stosuje się
ię postanowienia Regulaminu. Na podstawie złożonych ofert Zamawiający
wybierze najkorzystniejszą ofertę na podstawie warunków i kryteriów wskazanych w
przedmiotowym zapytaniu.
Zwracamy się z uprzejma prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej
opisany
y przedmiot zamówienia.
Nazwa i adres Zamawiającego:
Gmina Kawęczyn
Kawęczyn 48, 62 – 704 Kawęczyn
NIP 668 187 54 86, Regon 311019480
tel.: 63 288 59 10, fax 63 288 59 40
e-mail: ugkaweczyn@kaweczyn.pl,
ugkaweczyn@kaweczyn.pl

I Przedmiot zamówienia:
MONTAŻ 4 SZT ŁAWEK NA CMENTARZU GETTA CZACHULEC.
CZACHULEC
Montaż 4 ławek
k drewniano-betonowa,
drewniano betonowa, przystosowana do montażu na stałe. Podstawę
stanowi element betonowy. Ławki o siedzisku z oparciem wykonane z drewna grubości
4 cm, impregnowane oraz
ora malowane min. 2-krotnie
krotnie lakierobejcą w kolorze
uzgodnionym z Inwestorem. Parametry ławki:
Długość siedziska - 180 cm
Wysokość siedziska - 44 cm
Wysokość całkowita - 118 cm
Wysokość całkowita po wkopaniu - 71-72 cm
Głębokość siedziska - 46 cm
Szerokość podstawy do wkopania - 70 cm

Przedstawione obiekty małej architektury podane z nazwy handlowej lub
nazwy firmy, mają tylko charakter przykładowy (w celu określenia minimalnych
parametrów technicznych i jakościowych). Istnieje możliwość zastosowania
materiałów innych producentów przy spełnieniu założenia, iż parametry
techniczne stosowanych materiałów będą analogiczne lub o lepszych
właściwościach do materiałów zaproponowanych.
Wybrane urządzenia należy przed zamówieniem przedstawić obowiązkowo do
akceptacji Inwestorowi.
II. Termin realizacji zamówienia:
Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się do dnia 30 października 2017 roku.
III. Wykonawca składając ofertę, jest zobowiązany dołączyć do niej następujące
dokumenty:
1. Wypełniony formularz oferty załącznik nr 1.
2.Wypełnione oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu –
załącznik nr 2.
IV. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Oferta składana przez Wykonawcę powinna być sporządzona na Formularzu oferty,
który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Cena oferty powinna
obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca przy realizacji zamówienia.
Wykonawca zobowiązany jest do podania całkowitej ceny zamówienia wyliczonej do
dwóch miejsc po przecinku wyrażonej cyfrowo i słownie w złotych polskich.
2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego do dnia 19.09.2017 r. do godziny
10.00 w punkcie informacyjnym Urzędu Gminy Kawęczyn, Kawęczyn 48 62-704
Kawęczyn osobiście lub za pośrednictwem poczty. Ofertę należy złożyć w zamkniętym
opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia opakowania.
Opakowanie winno być oznaczone nazwa (firmą) i adresem wykonawcy, zaadresowane
na adres Urząd Gminy Kawęczyn 48 62-704 Kawęczyn oraz opisane:
„Oferta na montaż 4 ławek na terenie Cmentarzu Getta Czachulec”.
4. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwarcia.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podawania
przyczyny.
V. Kryteria oceny oferty:
1. Kryteria oceny ofert
Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów:
− cena C - 100%
– według następującego wzoru:
najniższa cena ofertowa brutto
C= –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– x 100%
cena oferty badanej brutto

1. Za najkorzystniejsza zostanie uznana oferta, która przedstawi najniższą cenę.
2. W toku badania oferty Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert i prosić o uzupełnienie dokumentów.
VI. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Zamawiający umieści informację o wyborze najkorzystniejszej oferty na stronie
internetowej Gminy oraz poinformuje każdego Wykonawcę biorącego udział
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:
1) Ewa Frątczak –tel. 63 288 59 22
Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta stosowna umowa
na realizację przedmiotu zamówienia.

ZAŁĄCZNIK NR 1

Pieczęć wykonawcy
………………………………………
(miejscowość, data)

FORMULARZ OFERTOWY
1. Dane Wykonawcy :
Nazwa: ……………………………………………………………………………………….
Siedziba: ……………………………………………………………………………………..
Numer telefonu: ………………………… Numer faksu: ……………………………......
Numer REGON: …………………………. Numer NIP: …………………………………
Adres poczty elektronicznej: ……………………………………………………………..
Odpowiadając na zapytanie ofertowe na zadanie pn. „Montaż 4 ławek na terenie
cmentarza Getto Czachulec” zgodnie z wymogami zawartymi w ZAPYTANIU OFERTOWYM
oferujemy wykonanie:

CAŁKOWITA CENA za wykonanie roboty budowlanej:
.............................................................................. ....... zł brutto
słownie złotych brutto: .....................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………
Cena zawiera podatek VAT, w wysokości ………%.
......................................................................... zł VAT
.........................................................................zł netto

2. Okres gwarancji jakości na roboty objęte przedmiotem zamówienia wynosi
…………..miesięcy.
3. Oświadczam, że :
a) otrzymaliśmy informacje konieczne do przygotowania oferty i realizacji zamówienia.
b) zapoznaliśmy się ze zapytaniem ofertowym i załącznikami stanowiącymi jej integralna całość
oraz uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.
4. Załącznikami do niniejszej Oferty, stanowiącymi jej integralna część są :
1) ………………………………………………………………………………………………
2) ………………………………………………………………………………………………
3) ………………………………………………………………………………………………
4) ………………………………………………………………………………………………

Osoba uprawniona do kontaktów z Zamawiającym:
Imię i nazwisko…………………………………………………..
Telefon/faks………………………………………………………
E-mail………………………………………………………………..

........................, dn. .........................

………………………………………………….
(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji
Wykonawcy)

ZAŁĄCZNIK NR 2

Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Wykonawca/Wykonawcy

………………………………………..

Oświadczenie
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym
w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn. „Montaż 4 ławek na terenie cmentarza Getto
Czachulec” oświadczam/my:

1. posiadam/my uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub
czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2. posiadam/my niezbędną wiedzę i doświadczenie;
3. dysponuję/emy odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia;

4. znajduję/emy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej
wykonanie zamówienia.

Prawdziwość powyższego oświadczenia potwierdzamy własnoręcznym podpisem,
świadomi odpowiedzialności karnej z art. 233 i 297 Kodeksu Karnego.

........................., dn. ......................... ........................................................

Podpis osób uprawnionych
do składania oświadczeń wiedzy
w imieniu Wykonawcy
oraz pieczątka / pieczątki

