
Znak sprawy: 1/2018/ZPM 
 

Załącznik Nr 2 
do Regulaminu udzielania zamówień publicznych  

o wartości poniżej 30 000 euro  
w Urzędzie Gminy Mielec 

 
Gmina Mielec 
ul. Głowackiego 5, 
39-300 Mielec 
e-mail sekretariat @ug.mielec.pl, lub 
…………………………………………… 

Mielec, dnia 08.01.2018r. 
 
 

 
ZAPYTANIE OFERTOWE 

Gmina Mielec zaprasza do złożenia oferty na:  

„Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 1 143R  

w m. Złotniki 

(przedmiot zamówienia) 

 

1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:  
Wykonanie dokumentacji technicznej w ramach pomocy rzeczowej dla Powiatu Mieleckiego 
na:  
1) Przebudowę drogi powiatowej nr 1 143R Gawłuszowice - Chrząstów - Mielec polegająca na 
budowie chodnika w granicach istniejącego pasa drogowego w miejscowości Złotniki.  

2. Źródło finansowania: budżet Gminy Mielec, 
3. Termin realizacji zamówienia: 30.06.2018r., 
4. Okres gwarancji: nie dotyczy, 
5. Warunki płatności: 14 dni, 
6. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w: opisie przedmiotu zamówienia 
(np. dokumentacja projektowa, przedmiar robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych) 

7. Warunki udziału w postępowaniu*: 
- posiadane kwalifikacje do wykonywania czynności zawartych w opisie przedmiotu 
zamówienia, 
- nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 

8. Kryterium oceny ofert: 100% cena 
9. Miejsce i termin złożenia oferty: Sekretariat UG Mielec (pokój 26) , ul. Głowackiego 5, 39-300 

Mielec w terminie do 22.01.2018r. godz. 10.00; 
10. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Edyta Witek, Tomasz Ortyl tel. 17-774-56-48 
11. Sposób złożenia oferty: formularz oferty sporządzony według załącznika do niniejszego 

zapytania należy umieścić w kopercie, która będzie: 
- zaadresowana do Zamawiającego, na adres podany na stronie tytułowej niniejszego zamówienia. 

- posiadać oznaczenie: ,, „Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika przy drodze 
powiatowej nr 1 143R w m.i Złotniki” z adnotacją nie otwierać przed 22.01.2018r. godz. 10.00” 

- poza oznaczeniami podanymi powyżej koperta winna posiadać nazwę i adres oferenta, aby można 
było  odesłać ofertę w przypadku stwierdzenia jej opóźnienia. 
    (sposób złożenia oferty w zależności od szacunkowej wartości zamówienia) 



12. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych  
w zapytaniu ofertowym. 

13. Załączniki:  
1) opis przedmiotu zamówienia, 
2) zakres opracowania – Złotniki, 

 
 

Wójt Gminy Mielec 

/-/  Józef Piątek 


