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ZAPYTANIE OFERTOWE  
 

Na podstawie  §2 pkt.1 Zarządzenia Nr 436/A/2014 Wójta Gminy Mielec z dnia 16 kwietnia 

2014r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania przez Gminę Mielec zamówień o 

wartości nie przekraczającej kwoty wyrażonej w złotych równoważności 30.000 euro netto 

Gmina Mielec zaprasza do złożenia oferty na ,,Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. ewid. 

1557 polegająca na odwodnieniu, zabezpieczeniu istniejącej infrastruktury oraz 

utwardzeniu pasa drogowego w m. Chorzelów – etap I droga wewnętrzna nr 1” 
1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:  

a) Roboty przygotowawcze, 

b) Roboty ziemne, 

c) Odwodnienie, 

d) Podbudowa i nawierzchnia, 

e) Zabezpieczenie istniejącego odwodnienia terenu. 

2. Termin robót: 20.08.2015- 30.09.2015r.  

3. Okres gwarancji: 36 miesięcy, 

4. Warunki płatności: 30 dni od daty dostarczenia zamawiającemu prawidłowo wystawionej 

faktury VAT, 

5. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w: dokumentacji technicznej, 

szczegółowej specyfikacji technicznej przedmiarze robót , 

6. Kryterium oceny ofert: najniższa cena. 

7. Miejsce i termin złożenia oferty: 10.08.2015r. do godz. 10.00 Gmina Mielec 

ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec pok. nr 26 (sekretariat). 

8. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: Mirosław Serafin, Tomasz Ortyl tel. 17-

774-56-48 t.ortyl@ug.mielec.pl; m.serafin@ug.mielec.pl;  

9. Sposób złożenia oferty: formularz oferty sporządzony według załącznika do niniejszego 

zapytania wraz z załączonym kosztorysem ofertowym Oferent winien umieścić w 

kopercie, która będzie: 

a) zaadresowana do Zamawiającego, na adres podany na stronie tytułowej niniejszego 

zamówienia . 

b) posiadać oznaczenie: ,,Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. ewid. 1557 

polegająca na odwodnieniu, zabezpieczeniu istniejącej infrastruktury oraz 

utwardzeniu pasa drogowego w m. Chorzelów – etap I droga wewnętrzna nr 1” oraz 

nie otwierać przed 10.08.2015r.” 

c) Poza oznaczeniami podanymi powyżej koperta winna posiadać nazwę i adres oferenta, 

aby można było  odesłać ofertę w przypadku stwierdzenia jej opóźnienia. 

10. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert 

określonych  

w zapytaniu ofertowym. 

11. Załączniki:  

a) Dokumentacja techniczna, 

b) Szczegółowa specyfikacja techniczna 

c) Przedmiar robót 

…………………………………….. 
(podpis osoby upoważnionej) 
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