
                                                                                                       Węgliniec, dnia 06.06.2011r. 
  IK.7021.1z.11   
 (nr postępowania) 
                                                                                                          
  

 
 

                                                                                                                       
Gmina 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 2010r. nr 113, poz. 759). 

                                        

ZAPRASZA 

  
Do złożenia oferty na zadanie pn.:  Dostawa materiałów na plac budowy ogrodzenia 
boiska sportowego w Zielonce. 
   
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:   
   węgliniec@wegliniec.pl 
3. Ceny podane w ofercie mają być wyrażone cyfrowo i słownie. 
4. Oferta ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką. 
5. Oferta ma obejmować całość zamówienia. 
 
III.   Opis przedmiotu zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest: dostawa materiałów na plac budowy do ogrodzenia boiska 
sportowego miejscowości Zielonka  
Wykaz materiałów: 
 
L.p. Nazwa materiału parametry Jedn. 

miary 
ilość 

1. siatka pleciona, drut ocynkowany 
powlekany PCV kolor zielony, 
rozmiar oczka 68x68 mm 

wys. 150cm   mb 225 

2. słupki do siatki plecionej o śr. 48 mm, wys. 200 cm      szt. 105 
 

3. słupki do siatki plecionej o śr. 34 mm, wys. 150 cm     szt.   50 
 

4. drut napinający  śr. 3 mm                                                 mb 700 
 

5. napinacze  szt.  60 
 

6. końcówki do słupków śr. 34 mm szt.  50 



 
7. obejma do wspornika  szt. 50 

 
8. pręt napinający wys. 155 cm gr. 7 mm szt.  25 

 
9. furtka + słupki wys. 150 cm, szer. 100 cm kpl 4 

 
10. cement  ton 1,5 

 
11. żwir  ton 10,0 

 
 
  IV Wymagany termin realizacji zamówienia: 27.06.2011r. 

1.Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium cena - 100%. 
2.Oferta ma zawierać następujące dokumenty:   

      2.1. Formularz oferty według. załączonego  wzoru, 
 V    W cenę oferty należy wliczyć: 
1. Wartość usługi/dostawy/roboty określoną  w oparciu o przedmiot zamówienia, 
2. Koszty transportu, obowiązujące podatki(w tym VAT). 
3. Cena podana przez Wykonawcę jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie  
     będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania. 
4. Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą  wszystkim postawionym przez niego  
      wymogom i o najniższej cenie. 
VI  Miejsce i termin złożenia oferty: 
1. Ofertę należy  złożyć w terminie do dnia 14.06.2011r. do godz. 1400 

2. Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym w ust. VI pkt 1. nie będzie    
    rozpatrywana. 
3. Wykonawca może wprowadzić zmiany  lub wycofać złożoną  przez siebie ofertę przed   
    terminem upływu  jej składania. 
4.Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: 
   Halina Grześków, pok. nr13  tel. 75/ 77 12 556 w. 37, email:grzeskow@wegliniec.pl 
 
 
 

 
 

…………………………………… 
(podpis pracownika merytorycznego) 

 
W załączeniu: 
1. Druk oferty 
 
 
 
      

                                                                                       
....................................................................                                                                                                                    
      (miejscowość, data) 

 
 



............................................................... 
(pieczątka wykonawcy, nazwa , adres) 
 
 
                                                                                                               Gmina Węgliniec 
                                                                                                               ul. Sikorskiego 3 
              59-940 Węgliniec 

 
 
 

OFERTA   
 

 Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty  cenowej na zadanie pn. 
 
Dostawa materiałów na plac budowy ogrodzenia boiska sportowego w Zielonce  

 
1 Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu 

zamówienia za kwotę:   ……………………. zł. netto + podatek VAT …………… zł. 
tj brutto …………………….. zł. słownie: ………………………………………………….. 

 
        
L.p. Nazwa materiału parametry Jed  ilość Cena 

netto 
Podatek 
VAT 

1. siatka pleciona, drut 
ocynkowany powlekany PCV 
kolor zielony, rozmiar oczka 
68x68 mm 

wys. 150cm   mb 225   

2. słupki do siatki plecionej o śr. 48 mm, wys. 200 
cm      

 
szt. 

105 
 

  

3. słupki do siatki plecionej o śr. 34 mm, wys. 150 
cm      

szt. 50 
 

  

4. drut napinający  śr. 3 mm                                                 mb 700 
 

  

5. napinacze  szt.  60 
 

  

6. końcówki do słupków śr. 34 mm szt.  50 
 

  

7. obejma do wspornika  szt. 50 
 

  

8. pręt napinający wys. 155 cm gr. 7 mm szt.  25 
 

  

9. furtka + słupki wys. 150 cm, szer. 100 
cm 

kpl 4 
 

  

10. cement  ton 1,5 
 

  

11. żwir  ton 10,0 
 

  

Ogółem:   
 



      2.  Zobowiązuję się do wykonywania zamówienia w terminie do dnia  27.06.2011r. 
3. Oświadczam, że posiadam doświadczenie i niezbędną wiedzę do wykonania 
    przedmiotu zamówienia. 

 
 

 
 

   
                                                                                                                                                       
........................................................................... 

                                                                 (podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy) 
 
 
        


