załącznik nr 3
Starosta Siemiatycki
……………. ……………….

do regulaminu udzielania zamówień
publicznych których wartość nie
przekracza kwoty 30.000 euro

(pieczęć zamawiającego)
Znak sprawy GG.6810.98.2016
Siemiatycze.2016.11.10.
(miejscowość i data)

…........................................
(adres i nazwa wykonawcy)
ZAPYTANIE OFERTOWE
1. Zamawiający Starosta Siemiatycki wykonujący zadania z administracji rządowej.
(nazwa zamawiającego)
zaprasza do złożenia ofert na:
2. Przedmiot zamówienia: wykonanie usługi polegającej na wydaniu opinii o możliwości
zmiany zapisu w ewidencji gruntów obrębów wymienionych w załączniku nr 1 do
niniejszego zapytania, zgodnie ze stanem faktycznym na gruncie. Nieruchomości
wymienione w w/w załączniku stanowią własność Skarbu Państwa.
3. Termin realizacji zamówienia: Usługa będzie realizowana do 15.12.2016 r.
4. Okres gwarancji :wykonawca udzieli gwarancji na wykonane zamówienie na okres 3 lat od
dnia dokonania odbioru roboty. Ujawnione w okresie gwarancyjnym wady przedmiotu
umowy Wykonawca zobowiązuje się usunąć bez prawa żądania dodatkowego
wynagrodzenia w terminie 14 dni od dnia ujawnienia wad.
5. Kryteria wyboru oferty: najniższa cena
6. Warunki płatności: Należność regulowana będzie na podstawie wystawionej faktury VAT,
przelewem bankowym z rachunku Zamawiającego na rachunek Wykonawcy wskazany w
fakturze, w terminie 7 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
Stwierdzenie w fakturze niezgodności ceny z ofertą Wykonawcy lub innych nieprawidłowości
upoważnia do zwrotu faktury bez księgowania.
7. Miejsce i termin złożenia oferty: Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 17.11.2016 r. do
godz.12.00 w siedzibie Starostwa w Punkcie Obsługi Klienta, bądź listownie na adres:
Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach ul.Leg.Piłsudskiego 3, 17-300 Siemiatycze z
dopiskiem „Oferta na wykonanie usługi gleboznawcy-klasyfikatora gruntów”.
8. Termin otwarcia ofert: 17.11.2016 r. godz.12.30.
9. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami : Barbara Troc
10. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.
(podpis kierownika , zamawiającego)
Starosta Siemiatycki

FORMULARZ OFERTOWY - wzór
1. Treść oferty:
1.1. nazwa wykonawcy ...........................................................................................................
1.2. adres wykonawcy ...........................................................................................................
1.3. NIP .............................................................................................................................
1.4. Regon ................................................................................................................................
1.5. Nr rachunku bankowego ................................................................................................
1.6. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:
Cenę netto ..................................... zł (słownie złotych ...........................................................
....................................................................)

Podatek VAT ................................ zł (słownie złotych ...........................................................
.................................................................... )

Cenę brutto ....................................zł (słownie złotych ..........................................................
.................................................................... )

1.7.Inne kryteria ………………………………………………………………………………..
1.8. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego
zastrzeżeń.
1.9. Termin realizacji zamówienia ....................................................................
1.10. Okres gwarancji ..........................................................................................
1.11. Potwierdzam termin realizacji zamówienia do dnia ..................................
1.12. Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu cenowym.

Dnia...........................
……………………………………………
( podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej
pieczątka wykonawcy)

niepotrzebne skreślić*

