
Projekt pn.: Ogrodzenie terenu wokół domu wiejskiego w Lgocie Błotnej”

Wykonanie ogrodzenia wokół szkoły podstawowej w Nakle”
Lelów, dnia 9 marca 2018 r.

GR.7013.1.2018 tAM.)

ZAPYTANIE OFERTOWE
poniżej 30 tys. euro

W oparciu o art. 4 pkt. 8 Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2017 r. poz.

7579) zwracam się z zapytaniem ofertowym o cenę I mb ogrodzenia panelowego wraz z montażem.

Zamawiający: Gmina Lelów z siedzibą: 42-235 Lelów, ul. Szczekocińska 78

NIP: 949 21 72 992
Telefon/Fax: (34) 355 01 2 1/(34) 355 00 49

E-mail: a.milek@lelow.pl
Strona www: www.lelow.l

Planowana inwestycja obejmować będzie w głównej mierze wymianę ogrodzenia od strony pasa drogowego

drogi gminnej. Zakres prac obejmuje ok. 110 mb ogrodzenia - zakres uzależniony od ceny. Zakres podzielony

będzie na dwa place budowy w Nakle oraz w Lgocie Błotnej.

Zamawiający wymaga ujęcia w ofercie ogrodzenia o min. parametrach technicznych:

— wysokość ogrodzenia od poziomu terenu — 1,5 ÷ 1,6 m;

— szerokość między słupkami — ±2,5 m (W zależności od systemu);

— wysokość panelu — 1,3÷1,5 m;
— panel systemowy z prętów 4 mm 3D RAL ocynkowane;

— mocowanie panelu w sześciu miejscach na słupku (jedna strona trzy punkty mocowania);

— brama uchylna systemowa (furtka) min. 1,0 m (światła) — z wkładką zamka;

— słupki systemowe o przekroju 40x60 mm ogrodzenia dług. min. 2,0 m osadzone

w stopach betonowych wylewanych;

— słupek zakończony daszkiem;
— podmurówka betonowa wysokości 20÷30 cm;

— stopa betonowa wylewana pod słupek min. e 200 mm x 0,4 m

Zakres prac obejmuje min. Wykonanie dwóch furtek min. I [m} i ogrodzenie wskazanym panelem w ilości

ustalonej przy umowie. Przedmiotem zapytania jest wycena I metra bieżącego ogrodzenia. Ogrodzenie

powinno być kompletne i obejmować zaślepki, uchwyty itp. elementy niezbędne do prawidłowego montażu.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji ceny.

Wszystkie roboty budowlane związane z realizacją zamówienia winny być prowadzone zgodnie przepisami

BHP oraz ze sztuką budowlaną.

Kryterium wyboru oferty: cena I [m] długość ogrodzenia ([mb])

Termin realizacji zamówienia:
30 lipca 2018 roku
Rodzaj umowy: ryczałtowa o roboty budowlane

Zapytania o przedmiot zamówienia:
Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Pan Artur Miłek kontaktjw.

Sposób przygotowania oferty: wypełnić załączony formularz oferty.

Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć do dnia 26 marca 2018 r. do godz. 11:00 w y Lelów

ul. Szczekocińska 18, lub na e-mail: a.miIeklelow.pl.

Załpczniki:
1. Druk oferta
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Projekt pn,: Ogrodzenie terenu wokół domu wiejskiego w Lgocie Błotnej”

Wykonanie ogrodzenia wokół szkoły podstawowej w Nakle”

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego poniżej kwoty 30 tyś. euro
Hnia,

Nazwa firmy (wykonawcy):

Adres wykonawcy:

_Województwo:

_NIP:

numer telefonu i faksu wykonawcy wraz z numerem kierunkowym

adres e-mail wykonawcy

DRUK „OFERTA”
O

o Urząd Gminy Lelów
Ul. Szczekocińska 18
42-235 Lelów

Nawiązując do zapytania ofertowego poniżej kwoty 30 tyś. euro na wykonanie inwestycji:

„Ogrodzenie terenu wokół domu wiejskiego w Lgocie Błotnej”

„Wykonanie ogrodzenia wokół szkoły podstawowej w Nakle”

1. Oferujemy wykonanie robót budowlanych w zakresie objętym zapytaniem ofertowym

na następujących zasadach:

ogrodzenie z podmurówką cena brutto I fmb] zł

brama uchylna systemowa (furtka) 1,0 m — z wkładką zamka

cena brutto zł.

2.

3.

Termin wykonania zamówienia.

30 lipca 2018 roku
Oświadczam/y, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym, załącznikami i przyszłym frontem robót.

Nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania

zamówienia.
4. Oświadczam/y, że podana cena brutto obejmuje pełen

Podpisy osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli

w imieniu wykonawcy

J
poniżej kwoty 30 tyś. euro
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