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ZAMAWIAJĄCY : 

Gmina Pęcław 

Pęcław 28 

67-221 Białołęka 
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ZAPYTANIE OFERTOWE 

na „Przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Białołęka.” Działki nr 219, 218/1, 

220. Długość odcinka do przebudowy 0,410 km. 

 

 

 

I. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości 

Białołęka. Długość odcinka przebudowy 0,410 km. 

 

II. Termin wykonania zamówienia: 

Przedmiot zamówienia należy realizować do 17 października 2016r. 

 

III. Istotne warunki zamówienia: 

1. Jedynym kryterium oceny ofert będzie cena brutto. 

2. Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją 

przedmiotu zamówienia. 

3. Podstawę do wystawienie faktury za wykonanie zadania będzie protokół odbioru końcowego 

podpisany przez komisję odbiorową. Rozliczenie transakcji następować będzie przelewem na 

konto wskazane na fakturze w ciągu 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej 

faktury przez Wykonawcę. 

4. Okres gwarancji: 3 lata. 

5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert. 

6. Przed upływem terminu składania ofert, w szczególnie uzasadnionych przypadkach 

Zamawiający może zmodyfikować treść zapytania ofertowego. Dokonana modyfikacja 

zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim Wykonawcom, którzy otrzymali zapytanie 

ofertowe oraz zamieszczona na stronie BIP urzędu: www.bip.peclaw.eu. 

7. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku gdy 

żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego. 

8. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim oraz złożyć/przesłać do dnia 12 

września 2016 r. do godziny 15.00 w pokoju nr 1 Urzędu Gminy Pęcław, Pęcław 28, 67-221 



Białołęka, faksem na nr 76/ 8317 033 bądź e-mailem: gmina@peclaw.eu. 

9. Zamawiający zawiadomi o wyniku postępowania, zamieszczając stosowne ogłoszenie na 

stronie BIP Urzędu Gminy Pęcław, tj. www.bip.peclaw.eu, zaś Oferent, którego oferta zostanie 

wybrana zostanie powiadomiony telefonicznie. 

10. Zaleca się dokonanie wizji lokalnej w terenie. 

11. Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest: Pan Michał Mandziuk (w zastępstwie) 

tel. 768317126. 

 

 

 
 

Wójt Gminy 

/-/ Artur Jurkowski 
 


