Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach
ul .Legionów Piłsudskiego 3
17-300 Siemiatycze
www.siemiatycze.pl, e-mail: powiat@siemiatycze.pl tel. 85 6566500, fax: 856566501

Siemiatycze, 2017-07-19

OR.272.1.2.2017

Wykonawcy

ZAPYTANIE OFERTOWE
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość nie
przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, stanowiącym załącznik do
Zarządzenia nr 1/2017Starosty Siemiatyckiego z dnia 10.01.2017 r.

Zamawiający:
Powiat Siemiatycki ul. Leg. Piłsudskiego 3, 17-300 Siemiatycze,
zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie budowy drogi wyjazdowej i chodnika
z terenu SP ZOZ Siemiatycze na ul. Legionów Piłsudskiego i infrastruktury towarzyszącej
zlokalizowanych na działce o nr geod. 1150/9.
I. Opis przedmiotu zamówienia.
Zakres robót w szczególności obejmuje wykonanie nawierzchni jezdni z kostki brukowej
betonowej oraz chodnika z kostki brukowej betonowej wraz z robotami towarzyszącymi na
działce o nr geodezyjnym 1150/9.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa oraz przedmiar
robót stanowiące załączniki do niniejszego zapytania.
Wykonawca koordynuje roboty i przygotuje do odbioru dokumenty związane z wykonaniem
robót.

II. Termin realizacji zamówienia , gwarancji:
1. Termin wykonania robót budowlanych do 31.08.2017 r.
2. Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty – min. 3 lata od daty odbioru robót.

III. Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę na wykonanie robót budowlanych zawierającą cenę ryczałtową na całość zadania
proszę złożyć w Urzędzie Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach (Punkt Obsługi Klienta
-parter), ul. Leg. Piłsudskiego 3, dopuszcza się też formę elektroniczną na adres e-mail
zp@siemiatycze.pl lub fax 85 6566501 w terminie do dnia 27.07.2017 r. do godz. 13 00.

IV. Warunki płatności:
Samodzielne stanowisko ds. zamówień publicznych
Sprawę prowadzi: Walentyna Tararuj, tel.: 856566512
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1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie
zgodnie z ofertą.
2. Wykonawca przedstawi cenę ryczałtową brutto za całość przedmiot zamówienia. Do
oferty
należy załączyć wypełniony kosztorys ofertowy, którego wzór stanowi załącznik do
dokumentacji technicznej.
3. Należność uregulowana będzie na podstawie wystawionej faktury VAT, przelewem
bankowym z rachunku Zamawiającego na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze.
4. Płatność za przedmiot oferty nastąpi przelewem w terminie do 30 dni od dnia dostarczenia
faktury wraz z protokołem odbioru.

V. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:
Anna Bereza tel. 85 6566510, p. 120 I p.
VI. Kryteria oceny ofert i ich waga: cena – 100%.
Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną zaoferowaną przez wykonawcę.

Wicestarosta
Marek Bobel

Załączniki:
1. Dokumentacja techniczna
2. Formularz oferty

Samodzielne stanowisko ds. zamówień publicznych
Sprawę prowadzi: Walentyna Tararuj, tel.: 856566512
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Formularz oferty
Nazwa wykonawcy:.....................................................................................................................
Adres: .........................................................................................................................................
TEL. .........…………................……………………………….……………………………….
REGON: …………………................………………………….………………………………
NIP: …………………………………...................................…………………………………
Adres e-mail na który zamawiający ma przesyłać korespondencję: ………………………….
W odpowiedzi na -Zapytanie ofertowe- składam ofertę na wykonanie budowy drogi
wyjazdowej i chodnika z terenu SP ZOZ Siemiatycze na ul. Legionów Piłsudskiego i
infrastruktury towarzyszącej zlokalizowanych na działce o nr geod. 1150/9 .
1.

Cena

ryczałtowa

brutto

za

wykonanie

przedmiotu

zamówienia

wynosi

…………………..
Słownie:( ………….……………………………………………………………………………………..)
2. Cena ryczałtowa oferty brutto zawiera wszystkie koszty związane z realizacją umowy.
3. W przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach
określonych w Zapytaniu ofertowym.
4. Oświadczamy, iż akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w
Zapytaniu ofertowym.
5. Oferta jest ważna przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert.

______________, dnia ___________ 2017 r.

______________________________
podpis osoby/osób upoważnionej/-ych
do reprezentowania wykonawcy

Samodzielne stanowisko ds. zamówień publicznych
Sprawę prowadzi: Walentyna Tararuj, tel.: 856566512

