
ZPIN. 271.7.2017 

Milejczyce, dnia 16 maja 2017 r. 
(miejscowość i data) 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

 

1. Wójt Gminy Milejczyce zaprasza do złożenia oferty na: 

2.  

UTWARDZENIE PLACU PRZY URZĘDZIE GMINY MILEJCZYCE 

 

2. Opis przedmiotu zamówienia: przedmiotem zamówienia jest wykonanie: 

- rozebranie płyt betonowych drogowych: powierzchnia 500 m2 

- wykonanie podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm: powierzchnia 500 m2 

- ułożenie nawierzchni z kostki brukowej gr. 8 cm: powierzchnia 500 m2 

- ustawienie krawężników 15x30 cm (materiał inwestora):  długość 70 mb 

- wykonanie schodów z elementów i kostki: 20 mb. 

 

3. Termin realizacji zamówienia: do 22.06.2017 r. 

 

4. Kryteria wyboru oferty: o wyborze najkorzystniejszej oferty zadecyduje najniższa zaoferowana 

cena wykonania prac. 

 

5. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, która powinna zawierać: 

- nazwę wykonawcy, 

- adres wykonawcy, 

- NIP wykonawcy,  

- cenę za jaką wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia z podziałem na cenę 

netto i brutto, a w przypadku robót budowlanych – kosztorys ofertowy, 

- termin realizacji zamówienia, 

- okres gwarancji (5 lat), 

- oświadczenie, że oferent zapoznał się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosi do niego 

zastrzeżeń. 

 

Oferty prosimy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do Urzędu Gminy w Milejczycach,  

ul. Szkolna 5, 17-332 Milejczyce, pokój Nr 2 - Sekretariat. 

 

6. Ofertę należy złożyć w terminie do 24.05.2017 r. do godz. 10.00 

 

7. Otwarcia ofert nastąpi w dniu 24.05.2017 r. o godz. 10.15 

 

8. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Wójt Gminy Jerzy Iwanowiec tel. 796 563 379 

 

 

                                                               Wójt Gminy 

                                                           Jerzy Iwanowiec 
 

                                                           



 

ZPIN.271.7.2017 

                                                                                          ___________________, _____________________ 

           / miejscowość /                       / data / 

 

 

 

OFERTA NA: 

Utwardzenia Placu Przy Urzędzie Gminy Milejczyce 

 

Dane dotyczące oferenta: 

Nazwa................................................................................................................................................... 

Siedziba ................................................................................................................................................ 

Nr telefonu/faksu................................................................................................................................... 

Nr NIP.................................................................................................................................................... 

Nr REGON............................................................................................................................................. 

Dane dotyczące zamawiającego: 

Gmina Milejczyce 

ul. Szkolna 5, 

17-332 Milejczyce 

 

 

I. Zobowiązanie oferenta: 

1. Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia za kwotę: 

cena netto ………………………    zł/ 

cena brutto ……………………….  zł/ 

 słownie:……………………………………………………………………………………………zł/  

 

2. Niniejszym oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do 

niego żadnych uwag. 

3. Zobowiązuję się do realizacji przedmiotu zamówienia w terminie do: 

– 22 czerwca 2017r.  

4. Zobowiązuję się do niezwłocznego przystąpienia do wykonania przedmiotu zamówienia, jednak 

nie później niż w terminie: 

- 7 dni od dnia podpisania umowy 

 

 

                                                                                              ................................................................. 
             /imię i nazwisko/ 

podpis uprawnionego przedstawiciela oferenta 


