
                                                                                                       Węgliniec, dnia 16.05.2016r. 
  IK.7021.1z.2016   
 (nr postępowania) 
                                                                                                          
  
                                                                                                                       

Burmistrz 
Gminy i Miasta Węgliniec 

z siedzibą w Węglińcu, ul. Sikorskiego 3 
tel. 075/ 77 12 556 
fax 075/ 77 12 551 

e-mail wegliniec@wegliniec.pl 
 

Na podstawie art. 4, pkt. 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz.U.z 2014r, poz.1232 z późn. zm.)  

 
 

ZAPRASZA  
Do złożenia oferty na zadanie pn.:  
Utwardzenie kostką betonową alei głównej na cmentarzu komunalnym w Węglińcu. 

 
I Opis przedmiotu zamówienia 

a) Zakres przedmiotu zamówienia  
    Przedmiotem zamówienia jest przebudowa alei na cmentarzu komunalnym w Węglińcu 
    zgodnie z dokumentacją zawierającą: 

 -  szkic sytuacyjny alejki chodnikowej do utwardzenia - mapka cmentarza  
 -   przedmiar robót. -zawarte w przedmiarze robót zestawienia mają zobrazować skale   
     robót budowlanych i pomóc wykonawcom w oszacowaniu kosztów zadania, 

   W/w opracowania stanowią załączniki do niniejszego zaproszenia. 
      b) Oferent jest związany z ofertą 30 dni. 
 
II Termin realizacji zamówienia  
1.Wymagany termin wykonania zamówienia - 30.09.2016r.  
2.Za datę zakończenia realizacji zamówienia na roboty budowlane przyjmuje się datę 
skutecznego dokonania odbioru końcowego bez wad i usterek.  
 
III. Warunki udziału w zaproszeniu do złożenia oferty cenowej  
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają warunki dotyczące: 

1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia  
1.3.dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym    
1.4. dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 
1.5. sytuacji ekonomicznej i finansowej 

IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Organizatora z Oferentami  
1. Oświadczenia,   wnioski,   zawiadomienia   oraz   informacje   Organizator   i   Oferenci 

przekazują pisemnie, faksem, lub drogą elektroniczną. 
2. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Oferentami  jest Halina Grześków. 

V. Opis sposobu przygotowywania ofert. 



1.1 Ofertę należy sporządzić na formularzu załączonym do niniejszego zaproszenia. 
1.2 Ofertę należy złożyć w siedzibie Organizatora na piśmie. Istnieje możliwość 

przekazania oferty faksem na nr  75/77 12 551 lub pocztą elektroniczną w formie skanu 
dokumentu na adres wegliniec@wegliniec.pl 

1.3 Oferta ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką 
1.4 Oferta ma obejmować całość zamówienia.  
1.5 Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, 

zgodnie z formą reprezentacji oferenta określoną w rejestrze handlowym lub innym 
dokumencie właściwym dla formy organizacji firmy oferenta. 

 
VI. Opis kryteriów, którymi Organizator b ędzie się kierował przy wyborze oferty  
1. Przy wyborze oferty organizator będzie się kierował kryterium:  

a) cena - 100% 
 
VII Sposób oceny ofert  
a)oferta z najniższą ceną/oferta badana x 100% 
 
VIII. Oferta ma zawiera ć:  
1. Ofertę cenową – wg formularza stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego 

zaproszenia. 
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. 
 
IX. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie: 
1. Całkowitą cenę  brutto  oferty,  za wykonanie  przedmiotu  zamówienia  stanowi  wartość 

zamówienia netto wraz z podatkiem od towaru i usług (VAT). 
2. Wszelkie rozliczenia między Organizatorem a Oferentem prowadzone będą w PLN. 
3. Organizator dopuszcza możliwość negocjacji cen. 
 
X. Miejsce i termin złożenia oferty: 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Organizatora, w terminie  do dnia    30.05.2016r., do 
godz. 10:00 

2. Oferta otrzymana przez Organizatora po terminie podanym w pkt 1 nie będzie 
rozpatrywana 

3. Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną  przez siebie ofertę przed 
terminem upływu jej składania. 

XI. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podawania  
       przyczyn 

 
załączniki: 
1. szkic alejki - mapka cmentarza 
2. przedmiar robót 

 
 


