
Złotów,  30.07.2018 r. 

ZPP.271.15.2018.D                                                                                                                 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Wójt Gminy Złotów 
wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia  

o wartości poniżej 30.000,00 euro na wykonanie dostaw: 

„Dostawa materiałów budowlanych przeznaczonych do budowy szatni – obiektu 

sanitarno-gospodarczego w m. Rudna” 

i 

 zaprasza do złożenia oferty 
Do prowadzonego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 

Prawo zamówień publicznych (Dz.U.  z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) – art.4 pkt 8 ustawy. 

 

1. Opis zadania - przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów budowlanych niezbędnych do wykonania 

robót budowlanych związanych z realizacją projektu: „Dla mieszkańca, rowerzysty, dla 

pieszego i turysty realizujemy kolejny projekt: „Budowa szatni – obiektu sanitarno-

gospodarczego”, współfinansowanego w ramach VIII edycji konkursu „Pięknieje 

wielkopolska wieś”. 

Zamówienie obejmuje dostawę stolarki budowlanej oraz urządzeń i materiałów sanitarnych 

Szczegółowy wykaz materiałów budowlanych zawiera załącznik nr 1 do zapytania 

ofertowego. 

Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie publiczne będzie zobowiązany do 

dostawy oferowanych materiałów budowlanych na miejsce ich wbudowania w miejscowości 

Rudna, w terminach uzgodnionych z Zamawiającym. Przewidywany termin zakończenia 

realizacji całości zamówienia – do 31.08.2018 r. 

2. Warunki udziału w postępowaniu: 

Zamawiający nie określa szczegółowych warunków udziału w postępowaniu. 

3. Wymagany termin realizacji dostaw:   do 31.08. 2018 r. 

4. Kryteria oceny ofert: cena 100% 

5. Sposób przygotowania oferty: 

1) Wykonawca powinien sporządzić ofertę na wymaganym formularzu ofertowym ( załącznik 

nr 2).  

2) Oferta winna zawierać nazwę i adres wykonawcy oraz podpis osoby uprawnionej lub 

upoważnionej do występowania w imieniu wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny 

lub opatrzony pieczątką imienną. 

3) Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych: 

Część 1 zamówienia: dostawa stolarki 

Cześć 2 zamówienia: dostawa urządzeń i materiałów sanitarnych 

6. Osoba uprawniona do porozumiewania się  wykonawcami:  

    Mateusz Marciniak –  tel. 67 263 53 05 ,  e-mail: mateusz@gminazlotow.pl 

7. Termin i miejsce składania ofert:  

Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Złotowie, ul Leśna 7,  77-400 Złotów, w terminie 

do 08.08.2018 r. do godz. 11
00

  w pokoju nr 1 (sekretariat). 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Zestawienie stolarki, urządzeń i materiałów sanitarnych 

2. Formularz oferty. 


