Załącznik nr 3 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości
szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro

znak: IP.7013.40.2016
ZAPYTANIE OFERTOWE
dla zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 20 000 zł netto
i jednocześnie nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro
Urząd Gminy Czernichów, 32-070 Czernichów, ul. Gminna 1
Zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.:
Przebudowa drogi gminnej ul. Górnej w Rybnej wraz z budową chodnika i odwodnienia
na długości ok. 67 m od ok. km 0+168 ( istniejącego chodnika) do ok. km 0+235 (istniejącego
zjazdu).
1. Rodzaj zamówienia: usługa/dostawa/robota budowlana (wybrać odpowiednie)
2. Zamawiający: Gmina Czernichów – Urząd Gminy Czernichów, zwany w dalszej części
„Zamawiającym” z siedzibą: 32-070 Czernichów, ul. Gminna 1; NIP: 9442253228;
tel. +48 12 270 21 04, wew. 119, e-mail: adam.kosek@czernichow.pl
3. Opis przedmiotu i wielkości zamówienia: według załącznika.
4. Termin wykonania zamówienia: 30.11.2020r.
5. Kryteria oceny ofert, informacja o wagach i opis sposobu przyznawania punktacji:
1) Cena (C) – znaczenie 100%
Punktowa ocena C dokonana będzie na podstawie wzoru:
C = CN/CB x 100 punktów, przy czym 1 pkt odpowiada 1%
C – liczba punktów badanej oferty
CN – cena najniższa za wykonanie całości zamówienia spośród ważnych ofert z VAT;
CB – cena oferty badanej za wykonanie całości zamówienia spośród ważnych ofert z VAT;
6. Warunki realizacji zamówienia (np. miejsce dostawy, warunki płatności, okres gwarancji):
Płatność faktury w terminie 21 dni od daty otrzymania przez zamawiającego. Okres gwarancji
3 lata.
7. Miejsce, sposób i termin składania ofert: oferty pisemne należy złożyć na dzienniku
podawczym w siedzibie Urzędu Gminy Czernichów, 32-070 Czernichów ul. Gminna 1, w
terminie do dnia 30.09.2020r. do godz. 12.00.
8. Informacja o wyniku postępowania (wybrać odpowiednie):
 Wykaz złożonych ofert wraz z ich porównaniem i wyborem najkorzystniejszej zostanie
przesłany pocztą elektroniczną lub faksem do wykonawców, którzy złożą oferty,
 Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony w BIP Zamawiającego.
Data:18.09.2020r.

Sporządził: Adam Kosek

