
Laskowa, dnia 01.06.2016 r. 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 

na zadanie pn: „Przebudowa drogi rolniczej Grabczykówka w miejscowości 

Sechna w km 0+000-0+290” 
 

I. ZAMAWIAJĄCY 

Urząd Gminy Laskowa 

34-602 Laskowa 643 

NIP: 737-12-83-697   REGON: 000540392 

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

         Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa drogi rolniczej Grabczykówka  

w miejscowości Sechna 

         Przedmiar robót ma charakter poglądowy. 

Zaleca się by Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał oględzin miejsca budowy 

celem sprawdzenia warunków miejsca budowy oraz warunków związanych  

z wykonaniem prac będących przedmiotem zamówienia, ze względu na ryczałtowy 

charaktery ceny. 

Wykonawca udzieli Zamawiającemu 36 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty. 

 

Przedmiotowe zamówienie z uwagi na wartość szacunkową poniżej 30.000,00 EURO 

będzie prowadzone w trybie uproszczonym w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego 

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 19 sierpnia 2016 r. 

 

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

Ofertę należy sporządzić na formularzu załączonym do niniejszego zapytania. 

Oferta powinna: 

- być opatrzona pieczątką firmową, 

- posiadać datę sporządzenia, 

- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, 

- być podpisana czytelnie przez wykonawcę. 

 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1.   Ofertę należy złożyć do dnia  10.06.2016 r. do godz.: 12:00 w Urzędzie Gminy 

Laskowa pok. nr 12 (sekretariat), faxem na nr tel.: 18 33-00-226. 

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją 

ofertę. 

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 

5. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty,  

w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym 

przez Zamawiającego. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w każdym czasie 

bez podania przyczyny. 



7. Ze względu na wartość zamówienia, Wykonawcom nie przysługuje prawo do 

składania odwołań i protestów. 

 

VI. OCENA OFERT 

Jedynym kryterium oceny ofert będzie cena.  

Cena ofertowa jest ceną ryczałtową i powinna obejmować wynagrodzenie za wszystkie 

obowiązki przyszłego wykonawcy, niezbędne do wykonania robót. Oznacza to, że cena 

ta musi zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem zadania w tym także 

między innymi:  

 Robociznę wraz z kosztami towarzyszącymi, 

 Koszty pośrednie, koszty BHP, 

 Zysk i ryzyko koszty wykonawcy jakie mogą wystąpić w trakcie budowy jak i okresie 

rękojmi i gwarancji, 

 podatek VAT, 

 ubezpieczenie, 

 wszelkie roboty przygotowawcze, porządkowe,  

 drogę dojazdową do terenu budowy,  

 zagospodarowanie terenu budowy,  

 koszty utrzymania zaplecza budowy (naprawy, energia elektryczna, telefon, 

ogrodzenie tymczasowe, dozorowanie budowy itp.),  

 ewentualne zajęcie chodnika lub pasa drogowego,  

 obsługę geodezyjną inwestycji, 

 wszelkie inne, nie wymienione z nazwy koszty i wydatki niezbędne do zrealizowania 

zadania. 

 

VII. INFORMACJA DOTYCZĄCA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów zamieszczając 

stosowne ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Wykonawca, którego oferta 

zostanie wybrana, zostanie powiadomiony pisemnym lub telefonicznym 

zawiadomieniem, w którym Zamawiający określi termin i miejsce zawarcia umowy. 

 

VIII. DODATKOWE INFORMACJE 

Dodatkowych informacji na temat zamówienia udziela Pan Marek Greń  

tel. 018 33 00 220, fax. 018 33 00 226, e-mail: m.gren@laskowa.iap.pl 

 

IX. ZAŁĄCZNIKI 

1. Formularz oferty wykonawcy 

2. Przedmiar robót. 

 

 

 

 

 

 

mailto:m.gren@laskowa.iap.pl


O f e r t a     w y k o n a w c y 

 

Zamawiający: 

Gmina Laskowa 

Laskowa 643 

34-602 Laskowa  

tel. (018) 33-00-210 

 

OFERENT: 

 

 

Pieczęć firmowa 

 

 

 

 

 

Nazwa firmy 

 

 

 

 

 

Adres 

 

 

 

 

tel./ fax. 

 

 

 

NIP 

 

 

 

REGON 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Przebudowa drogi rolniczej Grabczykówka  

w miejscowości Sechna w km 0+000 – 0+290 
 

1. Oferuję wykonanie przedmiotowego zamówienia za kwotę: 

 

netto: …………………………………….. złotych 

podatek VAT ………  .% ……………….złotych 

brutto: ……………………… …………….złotych 

 

(słownie: ……………………………………………………………..…………………) 

    zgodnie z załączonym kosztorysem ofertowym. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laskowa, dnia ……………………                  .……………………………… 
                                                                       ( pieczęć i podpis   Wykonawcy) 


