
ZAPYTANIE OFERTOWE  

Budowa separatora z osadnikiem wirowym na sieci kan alizacji deszczowej w 
rejonie ulicy Roosevelta w Jastrowiu  

 

1. Zamawiający: 

Gmina i  Miasto Jastrowie ul. Gdańska 79   64-915 Jastrowie 

 

2. Opis przedmiotu zamówienia: 

Budowa separatora z osadnikiem wirowym na sieci kan alizacji deszczowej w 
rejonie ulicy Roosevelta w Jastrowiu szczegółowy op is zawiera punkt 8.4 pliku 

pod nazwa Opis inwestycji  

 

 

Okres gwarancji - 36 miesięcy od bezusterkowego odbioru końcowego.  

3. Opis sposobu obliczenia ceny: 

• Opis sposobu obliczenia ceny: 

Oferta powinna zawierać cenę brutto za realizację całości zadania. Cena ryczałtowa brutto jest 

ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia, 

zgodnie  z zapytaniem ofertowym, w tym m. in. podatek VAT, upusty, rabaty, dostawa               

i rozładunek. 

 

4. Termin i miejsce wykonania zamówienia: 

• Miejsce wykonania zamówienia: Jastrowie rejon ul Roosevelta w Jastrowiu 

• Termin wykonania zamówienia: 

Zadanie należy wykonać w terminie  do 30.06.2018 r. 

 

 

5. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze 

oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert: 

• Cena: 100 %  

   Zamawiający przyzna maksymalną liczbę punktów tj. 100 Wykonawcy, który przedstawił 

ofertę  najtańszą. Pozostałe oferty zostaną ocenione zgodnie ze wzorem: 

    C= cena ofertowa najniższa    x 100 pkt.    

                                                     cena badanej oferty 

6. Miejsce, sposób i termin składania ofert: 



Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie (zapieczętowanej w sposób gwarantujący 
zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność) w  Urzędzie 
Gminy i Miasta Jastrowiu ul. Gdańska 79  64-915 Jastrowie  pok. nr 13 

z dopiskiem: „ Przetarg budowa separatora ”  nie otwierać do dnia   26.01.2018 godz. 

10.00 .Otwarcie w w/w dniu pok. nr 13 godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego 

Oferty, które wpłyną do siedziby Zamawiającego po wyznaczonym terminie składania ofert 
będą odsyłane bez otwierania. Nie dopuszcza się składania ofert w wersji elektronicznej. 
7. Opis warunków udziału w postępowaniu: 
Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym (załącznik nr 1). Formularz musi 
być podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie z formą 
reprezentacji oferenta określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym 
dla formy organizacji firmy oferenta. 
Do oferty należy dołączyć: 

a) aktualny odpis z właściwego rejestru wystarczy kopia (KRS, Ewidencja 
Działalności Gospodarczej) wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert; 

b) wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania 
warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 
- w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania  Wykaz 
należy sporządzić na załączniku nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. 

W zakresie doświadczenia wymagane jest wykazanie zrealizowania min. jednej roboty 
podobnej polegającej na remoncie lub budowie obiektu na łączną kwotę nie mniejszą niż 
 30.000,00 zł brutto 
 
Powyższe dokumenty należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność             
z oryginałem przez wykonawcę. 
8. Osoba wyznaczona do kontaktu: 

-  Agnieszka Topyła tel. 570 548 905 
 

Zapytanie ofertowe zostanie unieważnione jeżeli: 
- w określonym terminie nie wpłynie żadna oferta  

- cena najkorzystniejszej (na podstawie kryteriów oceny ofert) oferty będzie wyższa niż 

kwota, jaką Beneficjent może przeznaczyć na sfinansowanie zadania 

- wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że prowadzenie postępowania lub 

wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym. 

Zawiadomienia z otwarcia ofert Zamawiający będzie przesyłał drogą e- mail 

Jastrowie, dnia .11.01.2018  

 

        Zatwierdził    

                                                      Burmistrz Gminy i Miasta  Jastrowie 

                                                                                  Piotr Wojtiuk 



 
 
 
 
 

Załącznik nr1 
 
.......................................... 

.......................................... 

.......................................... 

Adres e-mail -obowiazkowo 

 (Wykonawca                                        Urząd Gminy i Miasta Jastrowie 
                                                     Ul Gdańska 79 
                                                     64-915 Jastrowie 

 

Oferta  
 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe pn: „ Budowa separatora z osadnikiem wirowym 
na sieci kanalizacji deszczowej w 

rejonie ulicy Roosevelta w Jastrowiu  

składamy naszą ofertę: 

 

1. Cena oferty: 

Wartość brutto za cały zakres robót:   kwota………………….. 

 (słownie:..................................................................................................................),  

 

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy zapytanie ofertowe. 

3. Oświadczamy, że nie zalegamy z opłacaniem podatków w Urzędzie Skarbowym oraz  

z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne  

4.  Termin wykonania zamówienia –do 30.06.2018 r. 

 

 

 

..............................., dn. _ _ . _ _ . 2018 r.              ................................................... 
Podpis osób uprawnionych do 



składania oświadczeń woli w imieniu 
Wykonawcy oraz pieczątka /  

 
Zał. nr 2 

 
Składając ofertę w przetargu ofertowym „Budowa separatora w w Jastrowiu”, prowadzonego przez Gminę i 
Miasto Jastrowie, oświadczam/y, że reprezentowana/e przez nas firma/firmy zrealizowała/y w ciągu ostatnich 5 
lat przed upływem terminu składania ofert,  następujące zamówienia:  

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

L.p. Rodzaj robót 
Wartość 

robót 

Data wykonania 

(Wykonawca ma 
obowiązek 

wskazać konkretną 
datę zakończenia 

robót) 

Miejsce wykonania 
i podmioty, na rzecz 

których roboty 
zostały wykonane 

Wskazanie 
podmiotów, na 

potencjale których 
opiera się 

Wykonawca na 
podstawie art. 22 a 

Ustawy (JEŻELI 
DOTYCZY) 

1 
 
 

    

2 
 
 

    

3 
 
 

    

 

 

 

_______________ dnia __ __ __ roku 

_______________________________ 

(podpis Wykonawcy/Wykonawców) 
             
 

 

 
 


