
Zapytanie ofertowe 
Łomazy, 2015-08-03 

Data   

 

Gmina Łomazy 

ul. Plac Jagielloński 27 

21-532 Łomazy 
 

 

Dane identyfikacyjne zamawiającego 

 

 

          Nazwa i adres oferenta 

 

 

Zwracam/y się z prośbą o przedstawienie oferty na: 

 

Opracowanie dokumentacji projektowej zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 1071L na 

terenie Gminy Łomazy 
a) Opis przedmiotu zamówienia 

Zakres opracowania polega na wykonaniu pełnej dokumentacji projektowo- kosztorysowej w/w zadania 

polegającego przebudowie drogi na odcinku od km 4+108 do km 8+056, wykonanie nowej nawierzchni, 

chodnika dla pieszych, zjazdów oraz oznakowania. Dokumentacja projektowa winna być opracowana zgodnie z 

warunkami ZDP w Białej Podlaskiej. 

Mapy do celów projektowych zabezpieczy Zamawiający. 

Wskazane jest wykonanie wizji lokalnej przed złożeniem oferty. 

 

b) Warunki udziału w postępowaniu 

Zamawiający nie precyzuje warunków udziału w postępowaniu 

 

c) Kryteria oceny ofert - wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria: 

1. Cena 90   % 

2. Termin wykonania 10  % 

 

d) Opis sposobu przyznawania punktacji 

1. Cena – 90 % 

Cena oferty badanej/cena oferty najniższej*90%= liczba przyznanych punktów w kryterium cena 

 

2. Termin wykonania: 

Do 04.12.2015 r. – 10 punktów 

Do 11.12.2015 r. – 5 punktów 

Termin dłuższy niż wskazane wyżej – 0 punktów 

 

e) Informacja na temat zakresu wykluczenia 

Oferent zostanie wykluczony w przypadku powiązania Oferenta osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym 

 

f) Termin składania ofert 

Termin składania ofert upływa w dniu 

dzień miesiąc rok 

14 08 2015 

 

g) Termin realizacji zamówienia 

Ostateczny możliwy do zaakceptowania termin realizacji zamówienia dzień miesiąc rok 



upływa w dniu 11 12 2015 

        

 

 

 

 

h) Ofertę należy złożyć w: Gmina Łomazy 

Ul. Plac Jagielloński 27 

21-532 Łomazy 

Fax. 83  341 70 21 

przetargi@lomazy.pl 
należy podać: adres, adres mailowy, nr fax 

 

 

i) Akceptowalne formy składania ofert: Osobiście, listownie, fax, e-mail 

 

j) Złożona oferta powinna zawierać co najmniej: 

 

• dane identyfikujące oferenta (nazwę i adres), 

• opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym
1
 (opis przedmiotu 

zamówienia), 

• wartość oferty netto/brutto, wartość podatku VAT, 

• wartość oferty netto, 

• termin realizacji zamówienia, 

• termin ważności oferty. 

Według załączonego wzoru 

 

Oferty powinny zawierać dane identyfikujące oferenta, tj. zawierać pełną nazwę wystawcy oferty (np. zostać 

opatrzone pieczęcią imienną/nagłówkową, zostać sporządzone na papierze firmowym, itp.). Oferty muszą 

również zawierać datę sporządzenia dokumentu oraz podpis oferenta lub osoby uprawnionej do występowania w 

jego mieniu W przypadku wersji elektronicznej za wystarczające uważa się podanie imienia i nazwiska osoby 

występującej w imieniu oferenta (sporządzającej ofertę). Za datę sporządzenia dokumentu – uznaje się datę 

wysłania oferty drogą elektroniczną. 

 

Przedkładane oferty muszą odpowiadać treści zapytania ofertowego. Ponadto wskazane jest, by oferta zawierała 

inne dodatkowe informacje, np. warunki płatności, możliwe do uzyskania upusty, wymagania dotyczące 

konserwacji, przeglądów i serwisowania urządzenia, kosztorys ofertowy, itp.  

 

k) Niedopuszczalne  jest składanie ofert częściowych. 

 

 

 

(czytelny podpis Beneficjenta/osoby upoważnionej) 

 

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 



…………………………………..      ………………………………… 

      (nazwa oferenta)              (miejscowości i data) 

  

 

Oferta 

 

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe niniejszym składam ofertę na Opracowanie 

kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania Przebudowa drogi 

powiatowej nr 1071L na terenie Gminy Łomazy, zgodnie z warunkami określonymi w 

zapytaniu ofertowym 

 

Za kwotę: 

……………………….. zł netto 

VAT …………………. zł 

……………………….. zł brutto,  

słownie: …………………………………………………………..………………. złotych 

 

Termin realizacji zamówienia: do ……………………… r. 

Termin ważności oferty: 30 dni od daty złożenia 

 

 
 

 

             


