
                            Pęcław, dnia 14 września 2010r. 

NASZ ZNAK: TK.00410-6/10 

                                                                               

I. ZAMAWIAJĄCY : 

Gmina Pęcław 

Pęcław 28 

67-221 Białołęka 

Tel. 76/ 8317 135, fax 76/ 8317 033 

REGON: 390647370 

NIP: 693-19-42-641 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Gmina Pęcław zwraca się z zapytaniem na wykonanie i  montaż   

wiaty drewnianej pokrytej  blacho dachówką o  powierzchni 50 m² 

 

 

 

II. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest : 

1.  Wykonanie  i montaż wiaty drewnianej pokrytej blacho dachówką z mocowaniem do 

ściany  zewnętrznej budynku: 

-  szerokość wiaty  5 m 

-  długość wiaty 10 m 

-  wysokość wiaty 2,30 m 

-  zadaszenie  jednospadowe 

- drewno impregnowane kolor - orzech, kasztan lub zbliżony 

-  dach pokryty blacho dachówką 

-  kratownica  na 2 ścianach bocznych 

-  orynnowanie 

-  niezbędne mocowania i zabezpieczenia łączenia dachu ze ścianą budynku 

Zamawiający zaleca Oferentom  dokonania wizji lokalnej  terenu budowy celem  zapoznania 

się z  warunkami wykonania przedmiotu zamówienia.       

 

 

 



III. Termin wykonania zamówienia: 

Przedmiot zamówienia należy zrealizować do 30 października 2010r 

 

IV. Istotne warunki zamówienia: 

1. Jedynym kryterium oceny ofert będzie cena brutto,  w razie zbliżonych wartości pod 

uwagę będzie brana  funkcjonalność  oraz parametry  techniczne. 

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

przedmiotu zamówienia. 

3. Rozliczenie transakcji następować będzie przelewem na konto  wskazane na fakturze  

w ciągu 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo  wystawionej faktury przez Wykonawcę. 

4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od  zawarcia umowy  

w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający  może wybrać ofertę najkorzystniejszą 

spośród pozostałych ofert. 

5. 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.sbip.pl/npeclaw. 

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

żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom  określonym przez Zamawiającego. 

7. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim oraz   złożyć/przesłać do 

dnia 24 września  2010r. do godziny 15.00 w pokoju nr 1  Urzędu Gminy Pęcław, Pęcław 28, 

67-221 Białołęka bądź faksem na nr   76/ 8317 033. 

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

stronie BIP Urzędu Gminy Pęcław, tj.   www.sbip.pl/npeclaw, zaś Oferent, którego oferta 

zostanie wybrana  zostanie powiadomiony telefonicznie. 

9. Osobą  upoważnioną do kontaktu z oferentami jest: Julita Krzykała oraz  Justyna Kleban 

Tel. 76/ 8317 135 

 

 

Wójt Gminy Pęcław 

                                                                          

   Artur Jurkowski 

 

 

 

 

 



         Załącznik nr 1 

 

FORMULARZ OFERTY 

 

Nazwa Wykonawcy 

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

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

Adres  

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

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

NIP ……………………………………………………………..  REGON  ………………………………………………………… 

Tel. …………………………………………………………… Tel. Kom. …………………………………………………………. 

Fax  ………………………………………………………….. 

 Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:  

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

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

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe Gminy Pęcław na wykonanie i montaż  

wiaty drewnianej pokrytej  blacho dachówką o  powierzchni 50 m² składamy 

ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia za: 

 

 

Cenę netto …………………………………………………………zł                                                                       

(słownie złotych) 

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

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

Podatek VAT ………………………………………………………zł                                               

(słownie złotych)   

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

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

Cenę brutto ……………………………………………………….zł                                                        

(słownie złotych)      

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

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



 

Oświadczamy, że: 

- zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego 

zastrzeżeń;                                                                                                                                                       

- w przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy w 

miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego; 

- oświadczamy, że powyższa cena zawiera wszystkie koszty jakie ponosi Zamawiający 

w przypadku wyboru niniejszej oferty; 

- wyrażamy zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym; 

- oświadczamy, że oferujemy wykonanie w całości przedmiotu zamówienia w 

terminie do 30 października  2010r. 

- udzielimy 36 miesięcznej gwarancji na wykonanie przedmiotu zamówienia oraz 

zastosowane materiały.     

 

 

 

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

                                                                                                                                 (podpis i pieczęć Wykonawcy) 

 

 

 

 

…………….............., dn. ……………………..2010 r. 

 


