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Złota Złota dnia 2019-08-05 

OFERENCl/WYKONAWCY 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY 

Zamawiający: Gmina Złota 

Przedmiot zamówienia: Remont rowu odwadniającego w ciągu drogi gminnej Nr 402013T 

Kostrzeszyn Górki Kostrzeszyńskie od km 0+000 do km 1+880 

- Remont zjazdów 
- Odmulenie rowów 
- Odmulenie przepustów fi 50 cm 

fl 100 cm 
- Ścięcie zawyżonych poboczy z odwozem 

-2 szt. 
- 1840 mb 
- 105 mb 
- 9 mb 
- 3301 m2 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera przedmiar robót. 

Termin realizacji zamówienia: do 30-09-2019 r. 
Cena jest jedynym kryterium oceny ofert 
Inne istotne warunki zamówienia: 
Sposób przygotowania oferty. 
Ofertę  sporządzić  należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, 
nie ścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być  podpisana przez osobę  
upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą  na kopercie 
należy umieścić  napis „Zapytanie ofertowe na Remont rowu odwadniającego w ciągu drogi 
gminnej Nr 402013T Kostrzeszyn - Górki Kostrzeszyńskie od km 0+000 do km 1+880„ 

Oferta winna zawierać  formularz ofertowy oraz kosztorys ofertowy sporządzony w oparciu 
o przedmiar robót oraz wizytację  terenową  miejsca wykonania robót. 

Ofertę  można złożyć  osobiście u zamawiającego, pocztą, faksem pod nr. 41 3561648 lub 
pocztą  elektroniczną  na adres  osiecki2minaz1ota.pl 

Miejsce i termin złożenia oferty. 

Urząd Gminy Złota, ul. Sienkiewicza 79, 28-425 Złota - pok. Nr 8 sekretariat 
Ofertę  złożyć  należy do dnia 15-08-2019 r. godz. 12" 
Prawa Zamawiającego: 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość  wprowadzenia modyfikacji do Zaproszenia. 
O każdej zmianie Zamawiający będzie informował  Wykonawcę. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia procedury wyboru Wykonawcy bez 
podania przyczyny. 
Zamawiający ma prawo do złożenia pytań  uzupełniających do złożenia ofert. 

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z regulaminem udzielania 
zamówień  o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartośc kwoty, o której 
mowa w art. 4 pkt 8 ustawy - Prawo zamówień  
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