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                         Węgliniec, dnia 12.06.2013r. 

  

IK.oferty 7021.3.2013 

(nr postępowania) 

BURMISTRZ 

Gminy i Miasta Węgliniec 

w Węglińcu, ul. Sikorskiego 3 

Tel. 75/ 77 12 556 

Fax 75/ 77 12 551 

e-mail  wegliniec@wegliniec.pl 

Na podstawie art. 4, pkt. 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych 

                                                     (tj.Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)  

 

ZAPRASZA  

Do złożenia oferty na zadanie pn.:  Remont ogrodzenia cmentarza w m. Jagodzin                                                      

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 lub pocztą elektroniczną, przy czym należy ją niezwłocznie potwierdzić na piśmie. 

3.  Ceny podane w ofercie winna być wyrażona cyfrowo i słownie, 

4.  Oferta ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką, 

5.  Oferta ma obejmować całość zamówienia na poszczególne zadanie. 

 

II Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Przedmiotem zamówienia jest remont ogrodzenia – strona zachodnia i północna na cmentarzu   

    komunalnym w m. Jagodzin zgodnie z: 

a) przedmiarem robót, który stanowi załącznik do niniejszego zaproszenia 

2. Wykonawca winien zapoznać się w terenie z przedmiotem zamówienia celem sprawdzenia 

    warunków związanych z wykonaniem prac, jak też dodatkowych jakichkolwiek informacji   

    koniecznych i przydatnych do wyceny prac. 
3.   Ustala się następujące warunki płatności. 
 a)  podstawą rozliczenia jest wynagrodzenie ryczałtowe, 
 b) wartość robót budowlanych nie może zostać podwyższona w drodze aneksu do umowy, 
 c)  wartość całkowita przedmiotu umowy  nie będzie waloryzowane w okresie  realizacji umowy, 
 d)  należne Wykonawcy wynagrodzenie będzie dokonane po zakończeniu robót i podpisaniu protokołu  
      bezusterkowego odbioru wykonanych robót, 
 e) płatność będzie dokonana przelewem na konto wykonawcy w terminie 30 dni od daty dostarczenia    
       faktury VAT do siedziby zamawiającego 
 

III. Wymagany termin realizacji zamówienia:   do dnia 30.09.2013r. 

 

IV Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium cena – 100%. 

 

V. Miejsce i termin zło żenia oferty  

1.   Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w terminie do dnia 19.06.2013r., do godz.   

      14.00. 
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2. Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym w pkt. 1. nie będzie  rozpatrywana. 

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

    jej składania. 

 

VI  Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: 

Halina Grześków .pok. nr 13 tel. 75/ 77 12 556 w. 37, email: grzeskow@wegliniec.pl 

 

 

 

…………………………………… 

(podpis pracownika merytorycznego) 

 

 

W załączeniu: 

1. Druk oferty 

2. Przedmiar robót 

 

                                                                                                             ………………………………………. 

                                                                                                                             (zatwierdził) 

 


