
 

Gmina Mielec 
ul. Głowackiego 5, 
39-300 Mielec 
e-mail sekretariat @ug.mielec.pl,  
tel. 17 773 05 90 
Znak sprawy 42/2017/ZPM 

Mielec, dnia 30.10.2017r. 
 

 
ZAPYTANIE OFERTOWE  

Gmina Mielec zaprasza do złożenia oferty na Budowa zjazdu do działki gminnej dz. ew. nr 151/1 w 

m. Książnice. 

(przedmiot zamówienia) 
 

1. Zakres przedmiotu zamówienia:  

Przedmiotem zamówienia jest Budowa zjazdu do działki gminnej dz. ew. nr 151/1 w m. Książnice, 

wg przygotowanej dokumentacji projektowej i przedmiaru robót. 

Źródło finansowania: Budżet Gminy Mielec 
2. Termin realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy do 08.12.2017 r  
3. Okres gwarancji: n/d 
4. Warunki płatności: przelew 14 dni  
5. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w:  
- dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 2 
- przedmiar robót załącznik nr 3 

(np. dokumentacja projektowa, przedmiar robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych) 

6. Warunki udziału w postępowaniu*: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy 

spełnia następujące  warunki: 
- posiadane kwalifikacje do wykonywania czynności zawartych w opisie przedmiotu 
zamówienia, 
- nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 
- zamawiający nie wyraża zgody na zlecenie prac podwykonawcy 

7. Kryterium oceny ofert: 100%  cena  
8. Miejsce i termin złożenia oferty: Urząd Gminy Mielec (sekretariat), w terminie do 07.11.2017 r., 

do godz. 10.00 
9. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Tomasz Ortyl, tel. 17 774 5648 
10. Sposób złożenia oferty: formularz oferty sporządzony według załącznika do niniejszego zapytania 

należy złożyć pisemnie w siedzibie Zamawiającego 

(sekretariat)
 ................................................................................................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................................................................................................  

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

12. Załączniki:  
1) Wzór oferty 
2) Dokumentacja projektowa 
3) Przedmiar robót 
 

 
                                                                                                         Wójt Gminy Mielec 

        /-/ Józef Piątek 



 
                Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego  
 

OFERTA / W Z Ó R  

1. Treść oferty: 

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. …………………………………………...…………………. 

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

oferuję wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia  

1) Cena w kwocie brutto: …….……..…………………………………….………………….. zł  

(słownie: ……………………………………………………………………………… zł ……… /100),  
Cena w kwocie netto: …………………………………………………………………… zł  

(słownie: ……………………………………………………………………………… zł ……… /100),  
Kwota podatku VAT w stawce obowiązującej na dzień składania ofert………………………zł, 

……………………………………………………………………………………………………………… 

2) Wykonam przedmiot zamówienia  w terminie do …………………………………………… 

3. Na wykonany przedmiot zamówienia udzielam gwarancji na ………………..……… miesięcy 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) ……………………………………………………………………………………………………………… 

 
Miejscowość, ……………………..data………………… 

       …………………………………………………………. 
                                                                                                                   podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej 

 


