
Węgliniec, dnia 12.10.2011 r.
IK.7011.Sok.ChW.2011

(nr postępowania)

BURMISTRZ
GMINY l MIASTA WĘGLINIEC

z siedzibą w WĘGLIŃCU przy ul. SIKORSKIEGO 3
TEL. 075-7711435
FAX 075-7712551

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 2010r. nr 113, póz. 759 ze zm.)

ZAPRASZA

Do złożenia oferty na zadanie pn.:
„ Remont chodnika w miejscowości Węgliniec w ciągu ul. Kochanowskiego"

I. Opis sposobu przygotowania oferty;
1. Ofertę należy sporządzić na formularzu załączonym do niniejszego zaproszenia.
2. Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego na piśmie. Istnieje możliwość przekazania

oferty faksem na nr 75/77 12 551 lub pocztą elektroniczną na adres:
wegliniec@wegliniec.pl

3. Ceny podane w ofercie w PLN maj ą być wyrażone cyfrowo i słownie.
4. Oferta ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką.
5. Oferta ma obejmować całość zamówienia.

II. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest remont chodnika w miejscowości Węgliniec w ciągu ul.
Kochanowskiego zgodnie z dokumentacja zawierającą:

a) dokumentację projektowana budowę parkingu przy cmentarzu w Starym Węglińcu,
b) przedmiar robót, który jest dokumentem wtórnym do projektu i specyfikacji

technicznej wykonania i odbioru robót. Zawarte w przedmiarze robót zestawienia
maj ą zobrazować skale robót budowlanych i pomóc wykonawcom w oszacowaniu
kosztów zadania,

c) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót
W/w opracowania stanowią załącznik nr l do niniejszego zaproszenia.

2. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisane w dokumentacji projektowej
oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Wykonawca, który powołuje się na
rozwiązania równoważne do opisanych przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że
oferowane przez niego produkty, urządzenia i technologie spełniaj ą wymagania określone
przez Zamawiającego. W przypadku zaoferowania innych urządzeń niż określone w SIWZ
należy dołączyć do oferty karty katalogowe tych urządzeń.
3. Ustala się następujące warunki płatności.

a) podstawą rozliczenia jest wynagrodzenie ryczałtowe,
b) wartość robót budowlanych nie może zostać podwyższona w drodze aneksu do umów?



c) wanosc catKowna przedmiotu umowy ani ceny nie Dęaą waloryzowane w oKresie
realizacji umowy,

d) należne wykonawcy wynagrodzenie będzie dokonana po zakończeniu robót i
podpisaniu protokołu bezusterkowego odbioru końcowego wykonanych robót,

e) płatność będzie dokonana przelewem na konto wykonawcy w terminie 30 dni od daty
dostarczenia faktury VAT do siedziby zamawiającego

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
7. Zamawiający nie przewiduje odbiorów częściowych.
8. Wymagany okres rękojmi i gwarancji na wykonane roboty wynosi 36 miesięcy od dnia

odebrania przez zamawiającego robót budowlanych i podpisania bezusterkowego protokołu
końcowego.

III Wymagany termin realizacji zamówienia: 30.11.2011r.
IV Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium ceną - 100%.
V Miejsce i termin złożenia oferty:
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego w terminie do dnia 19.10.2011r. do

godz.1400.
2. Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym w pkt l nie będzie

rozpatrywana.
3. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed

terminem upływu jej składania.
4. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest: Ryszard Sokołowski, pok. Nr 13.
tel. 757711435 w.37,

Specjalista ds. ipuyjestycji

Rysśffofokołowski

(podpis pracownika merytorycznego)

B U R M I S T R Z -

mgr Andrzej Kutrowski

W załączeniu:
1. Dokumentacja projektowa
2. Przedmiar robót
3. Druk oferty



^miejscowość, aaiaj

(pieczątka wykonawcy, nazwa , adres)

Gmina Węgliniec
ul. Sikorskiego 3
59-940 Węgliniec

OFERTA

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.

„Remont chodnika w miejscowości Węgliniec w ciągu ul. Kochanowskiego"

l Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami zawartymi w

zaproszeniu do złożenia oferty cenowej za kwotę: zł. netto +

podatek VAT zł.

tj brutto zł. słownie:

2. Zobowiązuję się do wykonywania zamówienia w terminie do dnia 30.11.201 Ir.
3. Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami udzielenia zamówienia i zobowiązuje się w
przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych warunkach i
zaproponowanym przez zamawiającego terminie.
4. Oświadczam, że posiadam doświadczenie i niezbędną wiedzę do wykonania przedmiotu

zamówienia.

(podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)


