Łabowa, dnia 26.06. 2020 roku
Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości
kwoty 30 000 euro
1. Opis przedmiotu zamówienia : Wykonanie poboczy drogowych w ciągu drogi gminnej
Roztoka Wielka - Krzyżówka
1) Okres gwarancji: 12 miesięcy
2) Okres rękojmi: j.w.
3) Warunki płatności : Przelew, 30 dni od daty wystawienia faktury, rachunku
4) Inne szczegółowe wymagania zamawiającego :
Zamawiający nie określa szczegółowych warunków udziału w postępowaniu
2. Termin wykonania zamówienia : 17.07. 2020 roku
3. Sposób przygotowania oraz miejsce i termin składania propozycji cenowej.
1) Propozycję cenową należy złożyć w formie pisemnej, w nieprzejrzystej kopercie
2) Na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy
oraz adnotację „Propozycja cenowa na zadanie ; Wykonanie poboczy drogowych w
ciągu drogi gminnej Roztoka Wielka - Krzyżówka
3) Propozycja cenowa winna być wyrażona cyfrowo i słownie i winna obejmować całość
zamówienia
4) Propozycję cenową należy złożyć osobiście w siedzibie zamawiającego lub przesłać na
adres: Łabowa 38, 33-336 Łabowa
5) Dopuszcza się także przesyłanie propozycji cenowych drogą elektroniczną (skany
podpisanej i opieczętowanej oferty) na adres: gmina@labowa.pl z zastrzeżeniem, że data
i godzina wpływu na serwer pocztowy urzędu musi być zgodna z wymogiem określonym
w pkt 6). z zastrzeżeniem, że oferent, który złoży ofertę drogą elektroniczną, a jego oferta
zostanie wybrana jako najkorzystniejsza ma obowiązek w ciągu trzech dni roboczych od
dnia ogłoszenia wyników postępowania przekazać oryginały przesłanych dokumentów.
Nie dotrzymanie powyższych warunków skutkuje odrzuceniem propozycji cenowej.
6) Propozycja cenowa winna dotrzeć do zamawiającego w nieprzekraczalnym terminie do
dnia i godziny : 30.06. 2020 roku, godz. 15:00. Propozycje cenowe otrzymane po
terminie ich składania zostaną zwrócone wykonawcom bez otwierania.
4. Osobami upoważnionymi do kontaktów ze zleceniobiorcą są:
1) Łukasz Sołtys, tel : (18 ) 414 24 64
5. W terminie 7 dni od daty powiadomienia o dokonaniu wyboru propozycji cenowej, wybrany
wykonawca ma podpisać umowę w siedzibie zamawiającego. Umowa musi zawierać
wszystkie uwarunkowania złożonej propozycji cenowej.
26.06.2020
Wójt Gminy Łabowa
(-) Marta Słaby
……………………

Data i podpis kierownika zamawiającego

W załączeniu :
- wzór druku propozycji cenowej ,
- przedmiar robót
- wzór umowy

