
Gmina Gnojnik 

32-864 Gnojnik 363 

 

Gnojnik, dnia 17.05.2012 r. 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 

1. Gmina Gnojnik zaprasza do złożenia oferty na  Wykonanie: 

- projektu chodnika wraz z kanalizacją deszczową:, 

- projektu ścieżki rowerowej wraz z kanalizacja deszczową, 

- projektu oświetlenia ulicznego 

Projekt ma obejmować zakres realizacji od msc. Gnojnik (od skrzyżowania drogi 

krajowej nr 75 przy moście na rzece Uszwica) do msc. Lewniowa (granica z gminą 

Czchów).  

Zakres prac należy uzgodnić z Zamawiającym przed złożeniem oferty. 

W ofercie należy uwzględnić wszystkie koszty związane z uzyskaniem pozwolenia wodno 

prawnego, uzyskania zezwoleń na wejście w teren od właścicieli nieruchomości 

przyległych do projektowanego zadania, wykonaniem projektu chodnika, ścieżki 

rowerowej i oświetlenia ulicznego oraz uzyskaniem pozwolenia na budowę, należy 

również uwzględnić koszt nadzoru autorskiego podczas realizacji przedmiotowego 

zadania. 

Zamawiający udostępni mapy do celów projektowych. 

W ofercie należy podać ostateczną cenę brutto za wykonanie zadania. 

Zamawiający uzna, że zadanie zostało wykonane po przedłożeniu prawomocnego 

pozwolenia na budowę.  

W niniejszym postępowaniu nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 

113, poz. 759, z późn. zm.) 

2. Wymagania odnośnie przedmiotu zamówienia publicznego: 

 Termin realizacji (wykonania) zamówienia publicznego: do dnia 31.08.2012 r. 

 Warunki płatności: płatność jednorazowa, płatna do 30 dni od daty wystawienia 

faktury przez Wykonawcę. 

3. Sposób obliczania ceny.  

Oferent zobowiązany jest przedłożyć ofertę obejmującą wszystkie koszty związane z 

wykonaniem przedmiotu zamówienia. Cena oferty winna zawierać podatek VAT. Jedynym 

kryterium wyboru jest cena. 

Podstawą wyboru oferty będzie cena brutto za całość zamówienia. 



4. Warunki wymagane od Wykonawcy: 

Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi załączyć do oferty następujące 

dokumenty: 

 Oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 

posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania 

takich uprawnień,  

 Aktualny odpis z właściwego rejestru, 

 Upoważnienie (pełnomocnictwo) osób podpisujących ofertę, o ile nie wynika  

to bezpośrednio z załączonych do oferty dokumentów. 

5. Ofertę należy: 

a) Złożyć wraz z niezbędnymi dokumentami w kopercie na adres Urzędu Gminy w Gnojniku, 

32-864 Gnojnik 363, opatrzonej nazwą zadania, do dnia 21.05.2012 r. do godz. 15
00

 

6. Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcą jest:  

a) Leszek Ząbkowski – Kierownik Referatu Inwestycji i Drogownictwa 

Tel. 14 68 69 600 wew. 27  

Gnojnik, dnia 17.05.2012 r. 

Załączniki: 

1) Formularz oferty, 

2) Oświadczanie o posiadaniu uprawnień, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FORMULARZ OFERTY 

1. Nazwa i adres zamawiającego: 

GMINA GNOJNIK  

32-864 GNOJNIK 363 

 

2. Nazwa przedmiotu zamówienia: 

 

Wykonanie projektu budowlanego na chodnik oraz ścieżkę rowerową wraz z 

oświetleniem ulicznym w msc. Gnojnik - Lewniowa 

 
3. Nazwa  i adres wykonawcy: 

 

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

 

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

 

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

 

 Telefon/fax: ……………………..………….. 

4. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia publicznego: 

Cena netto: ………….………………. zł 

Słownie:…………………..………………………………………………………………………… 

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

Podatek VAT: ………………. zł 

Cena brutto: …………………………. zł 

Słownie: 

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

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

5. Deklaruję: 

a) Termin realizacji (wykonania) zamówienia publicznego: ……………………………………. 

 

6. Oświadczam, że: 

 Zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń, 

 Zobowiązuję się od podpisania umowy w miejscu i terminie określonym przez 

Zamawiającego. 

7. Załącznikami do formularza oferty, stanowiącymi integralną cześć oferty są: 

 



a) ……………… ………………………………………………………………………… 

 

b) ……………… ………………………………………………………………………… 

 

c) ……………… ………………………………………………………………………… 

 

d) ……………… ………………………………………………………………………… 

 

e) ……………… ………………………………………………………………………… 

 

f) ……………… ………………………………………………………………………… 

g)  

 

 

 

 

……………………………….…   …………………………………….. 
(miejscowość, data)        (podpis i pieczęć wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………… 

 

 



…………………………………………………… 

             (Nazwa i adres Wykonawcy) 

 

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu na realizację zadania pn.:  

 

Wykonanie projektu budowlanego na chodnik oraz ścieżkę rowerową wraz  

z oświetleniem ulicznym w msc. Gnojnik - Lewniowa 

 

Oświadczam/y, że: 

 Osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane 

uprawnienia 

 

 

 

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

 (miejscowość. data)     (podpis/y osoby lub osób uprawnionych  do zaciągania  

     zobowiązań cywilno –prawnych  w imieniu Wykonawcy)  

 

 

 

 

 


