pieczątka oferenta

dnia..........................................

OFERTA

Odpowiadając na skierowane do nas zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego
realizowanego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
Publicznych (Dz.U.2015.2164), a dotyczącego zadania: „Przebudowa drogi dz. nr ewid. 411 w
miejscowości Uherce Mineralne w km 0+000 – 0+360”
składamy ofertę następującej treści:
Oferujemy wykonanie zadania za cenę netto.....................................................................zł.
Obowiązujący podatek VAT .......%

..........................................................................zł.

Cena brutto ..........................................................................................................................zł.
Słownie: .................................................................................................................................
................................................................................................................................................

Okres gwarancji na wykonane roboty : ......................................
(minimum 36 miesięcy, maksimum 60 miesięcy)
Przyjmujemy do realizacji postawione warunki przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym.
Załącznikiem do oferty jest kosztorys ofertowy.
Oświadczamy, że firma jest płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym
NIP .......................................................

...........................................................
podpis osoby upoważnionej

Protokół
rozeznania cenowego zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych
równowartości kwoty 30.000 euro.
1. W celu udzielenia zamówienia: „Utwardzenie placu przed Wiejskim Domem Kultury w m.
Uherce Mineralne” przeprowadzono rozeznanie cenowe.

2. W dniu 06.07.2017 roku zaproszono do udziału w postępowaniu niżej wymienionych
wykonawców poprzez rozesłanie/dostarczenie osobiste* formularza zapytania cenowego,
który stanowi integralną część niniejszej dokumentacji do n/w wykonawców:
1) Usługi Ziemne Sprzętem Mechanicznym Józef Prasoł ul. Wiejska 16, 38-700 Ustrzyki
Dolne
2) KRUK-BRUK USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE Mariusz Kruk ul. Fredry 3, 38-600
Lesko
3) Leon Dobrowolski, 38-623 Uherce Mineralne, Orelec 44
4) Usługi Ogólnobudowlane inż. Jakub Kiełbasa, 38-722 Olszanica
3. W terminie do dnia 17.07.2017 do godz 10:00 przedstawiono poniższe oferty:
Lp.

Nazwa wykonawcy

1

Usługi
Ogólnobudowlane inż.
Jakub Kiełbasa

Adres wykonawcy Cena netto
38-722 Olszanica

62 771,19

Cena brutto
77 208,56

Okres gwarancji
36 miesięcy

4. Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:
W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego wybrana została najkorzystniejsza oferta:
Oferta Nr 1

Usługi Ogólnobudowlane inż. Jakub Kiełbasa, 38-722 Olszanica
Wpłynęła 1 oferta którą wybrano.
Olszanica 17.07.2017 rok.

(podpis Kierownika Referatu lub osoby
zatrudnionej na Samodzielnym Stanowisku
pieczątka)

Zatwierdzam
Data i podpis osoby upoważnionej

* niepotrzebne skreślić

złącznik nr 5 do regulaminu
udzielania zamówień publicznych
których wartość nie przekracza
kwoty 14.000 euro.

Rejestr zamówień publicznych których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych
równowartości kwoty 14.000 euro

L.p.

Numer
zamówienia

Przedmiot
zamówienia

Data zawarcia
umowy/
Data zakończenia
złożenia
realizacji zamówienia
zamówienia

Cena

Uwagi

