
  

         Mielec dnia 16.09.2015r 

 

 
                  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 

      

 Wójt Gminy Mielec na podstawie §2 pkt.1 Zarządzenia Nr 436/A/2014 zaprasza 

do złożenia oferty na zadanie o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych        

                                                 równowartość 30 000 euro   
Na wykonanie : 

 

,, Budowa zjazdu publicznego z drogi wojewódzkiej do działki nr ewidencyjny  178/5                        
w miejscowości Rzędzianowice . ” 

 

Zakres przedmiotu zamówienia określa przedmiar robót na podstawie którego należy 

wykonać kosztorys ,  

 

Termin wykonania zamówienia  do  30 października 2015 roku.        

  

Osoba do kontaktów  Tomasz Ortyl, Andrzej Bieniek tel. 17 774 56 46 

                                                                                              

Ofertę sporządzoną na podstawie przedmiaru robót należy złożyć w sekretariacie Urzędu 

Gminy Mielec ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec  do 23.09. 2015 roku do godz. 13.00                                                                           

 w zaklejonej kopercie z dopiskiem:  

 

Oferta na wykonanie :  

,, Budowa zjazdu publicznego z drogi wojewódzkiej do działki nr ewidencyjny  178/5                        
w miejscowości Rzędzianowice . ” 

 

 Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi kryteriami: 

 

Cena brutto oferty, zwana dalej „Ceną”- maksymalnie 100 pkt.  

 

Maksymalną liczbę punktów [100] w kryterium „Cena” otrzyma Wykonawca, który 

zaproponuje najniższą cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, natomiast pozostali 

Wykonawcy otrzymają odpowiednio umniejszoną liczbę punktów zgodnie  

z poniższym wzorem: 

  

  

                                          Cena oferowana minimalna brutto  

  CENA = --------------------------------------------------- x 100  

            Cena badanej oferty brutto  

 

Załączniki: 

1.Oferta 

2.Przedmiar robót 

3.Projekt 

 

         Wójt Gminy Mielec 

            /-/ Józef Piątek 



 

 

      Załącznik nr 1 
 

OFERTA  
 

1.Treść oferty: ,,Budowa zjazdu publicznego z drogi wojewódzkiej do działki  nr ewidencyjny  
178/5   w miejscowości Rzędzianowice . ” 

 

Dane dotyczące Wykonawcy: 

Nazwa firmy: 
……………………………………………………………………………….……………………. 

Siedziba firmy: 
…………………………………………………………………………………….…………….. 

Nr telefonu/fax/e-mail…………………………………………………………………………………………. 

Nr NIP:………………………………………….…, 
Nr REGON:……………………………………………… 

Nazwa banku i numer konta …………………………...……………………………………...…………..… 

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

2.W nawiązaniu do zapytania ofertowego dot. ,, Budowa zjazdu publicznego z drogi 
wojewódzkiej do działki nr ewidencyjny  178/5 w miejscowości Rzędzianowice . ” 

oferuję wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia: 

(słownie: ……………………………………………………………………………… zł ………… /100),  
w tym wartość netto: …………………………… zł i kwota podatku VAT w stawce obowiązującej na dzień 
składania oferty: ………………………….……… zł 

3. Na wykonany przedmiot zamówienia udzielam gwarancji ……………..od daty bezusterkowego 
odbioru ostatecznego przedmiotu zamówienia. 

4. Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym. 

5. Oświadczam, że: 
1) zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego zastrzeżeń, 
2) uzyskałem konieczne informacje do przygotowania oferty, 
3) zadeklarowana wyżej cena zawiera podatek VAT w należnej wysokości i stanowi 

wynagrodzenie umowne brutto, obejmuje inne świadczenia, niezbędne do realizacji przedmiotu 
zamówienia oraz wszystkie koszty towarzyszące niezbędne do wykonania niniejszego 
zamówienia.  

4) uważam się za związanego złożoną ofertą przez okres 30 dni licząc od upływu terminu do 
składania ofert. 

6. Załącznikami do niniejszej oferty są: 
1) ……………………………………………………………………………………………………………… 
2) ……………………………………………………………………………………………………………… 

Miejscowość, ……………………..data………………… 
 

…………………………………………………………. 
                                                                                                         podpis Wykonawcy lub osób upoważniony 



 
 


