Gubin, dnia 09.08.2021r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Gubin
ul. Obrońców Pokoju 20
66-620 Gubin
NIP 926 00 08 977
tel. 68 359 16 40, fax 68 359 16 40
e-mail: urząd@gminagubin.pl
Godziny urzędowania: od godz. 7 30 do godz. 18 00

z przerwą od 1330-1400

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest: „Budowa nowych punktów świetlnych w miejscowości
Gubinek”
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera opis techniczny załącznik nr 1 do
zapytania ofertowego.
2. Materiały potrzebne do wykonania robót będących przedmiotem zamówienia leżą po
stronie wykonawcy.
3. Wykonawca zobowiązuje się do:
a) wykonania prac będących przedmiotem umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
i należytą starannością oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami,
b) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody powstałe podczas realizacji
przedmiotu umowy,
c) ponoszenia pełnej odpowiedzialności wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku
z realizacją przedmiotu umowy.
4. Wykonawca oświadcza, że roboty objęte umową należą do zakresu jego działalności
zawodowo trudni się wykonywaniem takich robót.
5. Jeżeli w trakcie odbioru stwierdzone zostaną wady:
a) nadające się do usunięcia, to Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy ich usunięcia,
wyznaczając termin usunięcia wad.
6. Wykonawca udziela rękojmi za wady fizyczne i gwarancji jakości na okres 60 miesięcy liczonych
od dnia bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy.

3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie realizowane będzie od dnia podpisania umowy do 31.10.2021r.
4. MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Gubinek, gm. Gubin

5. KRYTERIA OCENY OFERT


Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:



cena (C) – 100 %

6. INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA
1. Płatność za przedmiot zamówienia nastąpi na podstawie przedłożonej faktury

VAT,

rachunku w terminie 21 dni od daty protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.
2. W przypadku dokonania wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy, udzielenie
zamówienia wybranemu Wykonawcy nastąpi na podstawie umowy zawartej pomiędzy
Zamawiającym, a wybranym Wykonawcą.
3. Wykonawca powinien posiadać
a) uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności objętych przedmiotem
postępowania, jeżeli obowiązujące przepisy nakładają obowiązek posiadania takich
uprawnień,
b) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny i kadrowy niezbędny
do wykonania zamówienia,
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ZAPYTANIA OFERTOWEGO BEZ PODANIA PRZYCZYNY.
7. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
 Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „OFERTA” ( zał.nr.2).
 Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie,
komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem.
 Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.
 W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie
należy umieścić napis
Zapytanie ofertowe na: „Budowa nowych punktów świetlnych w miejscowości Gubinek”

8. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie w sekretariacie Urzędu Gminy Gubin do dnia
24.08.2021r., do godz. 930 zaadresowanej: Gmina Gubin, ul. Obrońców Pokoju 20, 66 – 620
W przypadku wysłania ofert za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej, decyduje data
i godzina wpływu przesyłki z ofertą do Urzędu Gminy Gubin.
9. DOKUMENTY, JAKIE WYKONAWCA POWINIEN ZAŁĄCZYĆ DO OFERTY
a) wypełniony i podpisany przez wykonawcę formularz OFERTY wg załączonego wzoru –
załącznik nr 2.
b) aktualny odpis właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji działalności
gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, aktualny na
dzień składania ofert.
c) pełnomocnictwo do podpisania oferty składa wykonawca, jeżeli oferta podpisana zostanie
przez inne osoby niż wynika to z dokumentów rejestrowych.

Wójt Gmin Gubin
(-) Zbigniew Barski

Załączniki:
1/ Opis przedmiotu zamówienia
2/ Formularz Oferta wykonawcy;
3/ Wzór umowy.
4/ Klauzula informacyjna zgodnie z art. 13 RODO

