
Węgliniec, dnia 02.05.2011r. 
 
 
 

 
 

ZAPROSZENIE DO ZŁO ŻENIA OFERTY 
 
 

Burmistrz Gminy i Miasta W ęgliniec  
ul. Sikorskiego 3 

59 – 940 Węgliniec 
 
 

Na podstawie art.4, pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  
(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.),  

 
Z A P R A S Z A 

do złożenia oferty na wykonanie usługi sanitarnej podczas imprez, które odbędą się w 
Czerwonej Wodzie 
 

Powyższe proszę traktować jako ofertę handlową.  
 
1. Opis sposobu przygotowania oferty; 
1.1. Ofertę należy sporządzić na formularzu załączonym do niniejszego zaproszenia, 
1.2. Ofertę należy złożyć na piśmie w Sekretariacie (pokój nr 21) Urzędu Gminy i Miasta w 
Węglińcu przy ul.Sikorskiego 3. Istnieje możliwość przekazania oferty faksem na numer – 
075-7712 551 lub pocztą elektroniczną na adres wegliniec@wegliniec.pl, przy czym należy ją 
niezwłocznie potwierdzić na piśmie. 
1.3. Ceny podane w ofercie mają być wyrażone cyfrowo i słownie, 
1.4. Oferta ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką, 
1.5. Oferta ma obejmować całość zamówienia. 
 
2. Opis  zamówienia: 
2.1. Wykonanie usługi sanitarnej podczas: 
a) Imprezy plenerowej „Polsko – niemiecka współpraca Ochotniczych Straży 
Pożarnych”, która odb ędzie się w Czerwonej Wodzie, ul. Leśna (boisko sportowe) w dniu 
28.05.2011r.  
 Zadanie obejmuje:  

- zapewnienie kabin sanitarnych podczas trwania imprezy:  
  2 sztuki typu STANDARD,  
  w godzinach: od 8:00 do 19:00 

 - serwis kabin (opróżnienie kabin, mycie, uzupełnienie wody itp.):  
 
 
 
b) Ćwiczeń Ochotniczych Straży Pożarnych”, które odbędą  się w Szkole Podstawowej w 
Czerwonej Wodzie przy ul. Kolejowej 22 w dniu 24.06.2011r. 
 Zadanie obejmuje:  

- zapewnienie kabin sanitarnych podczas trwania imprezy:  
1 sztuka typu STANDARD  
  w godzinach: od 18:00 do 24:00 



 - serwis kabin (opróżnienie kabin, mycie, uzupełnienie wody itp.):  
    
 
3. Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania przedmiotowego zadania  
4. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium –  cena  – 100% 
4.1. W cenie zawarte powinny być m.in. wynajęcie kabin, transport kabin i ustawienie w 
miejscu wskazanym przez organizatorów imprezy, serwis kabin.  
5. Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego 
wymogom i najbardziej ekonomiczną. 
6. Miejsce i termin złożenia oferty: 
6.1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia w terminie do 09 maja 2011r. do godz.12.00.  
6.2. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed 
terminem upływu jej składania. 
7. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest: 
Beata Bogacz i Barbara Czapiewska - Urząd Gminy i Miasta w Węglińcu, pok. nr 11, ul. 
Sikorskiego 3, tel. 075-7711437, wew.39. 
 
       ……………………………… 
       podpis pracownika merytorycznego 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W załączeniu: 
1. Wzór druku „oferty” 



 
 
 
 

……………………………………. 
(miejscowość, data) 

……………………………………… 
    (pieczątka Wykonawcy, nazwa, adres)                                       

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

(nazwa i adres zamawiającego) 
 

OFERTA 

 
1. Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.:   

wykonanie usługi sanitarnej podczas imprez, które odbędą się w Czerwonej Wodzie 
 

a)Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia tj.: Impreza plenerowa „Polsko – niemiecka 
współpraca Ochotniczych Straży Pożarnych”  
za kwotę ……………….…………zł brutto (słownie: ………………………………), 
w tym podatek VAT w kwocie …………………zł (słownie: ……………….………). 

   
b)Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia tj.: „ Ćwiczenia Ochotniczych Straży 
Pożarnych  
za kwotę ……………….…………zł brutto (słownie: ………………………………), 
w tym podatek VAT w kwocie …………………zł (słownie: ……………….………). 

   
2. Zobowiązuję się do wykonania zamówienia w terminach określonych w „Zaproszeniu 

do złożenia oferty”. 
3. Oświadczam, że zawarte w „Zaproszeniu do złożenia oferty” warunki akceptuję i 

zobowiązuję się,  w przypadku  przyjęcia  mojej oferty do zawarcia umowy na w/w 
warunkach. 

4. Oświadczam, iż posiadam uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu 
zamówienia. 

5. Załącznikami do oferty są: 
         …………………………………… 
         …………………………………… 
         …………………………………… 
 

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

  ( podpis upoważnionego 
 przedstawiciela wykonawcy) 

 


