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ZAPYTANIE OFERTOWE

Wójt Gminy Istebna ogłasza zapytanie ofertowe na wykonanie prac w związku z „Budową zaplecza
piknikowego na Trójstyku w Jaworzynce jako obiektu małej architektury”. Zadanie realizowane w
ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” 2019, realizowanego w sołectwie
Jaworzynka.
NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Gmina Istebna
43-470 Istebna 1000
NIP 5482676134,
Tel (33)8556500, www.istebna.eu, urzad@ug.istebna.eu
I. TRYB
Postępowanie prowadzone w trybie zaproszenia do składania ofert z wyłączeniem przepisów
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986), na
podstawie art.4 pkt 8 tejże ustawy.
II.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zapytania ofertowego jest wykonanie zaplecza piknikowego, opartego na
kształcie sześciokąta, którego pole powierzchni wynosi 33 m2. W związku z tym należy
wykonać następujące prace:
- usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)no grubości 20 cm.
- wykonanie wykopy oraz przekopy wykonane koparkami podsiębiernymi w gruncie
kat. IV,
- ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. IV – plantowanie urobku z
wykopu,
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego – warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu
20 cm,
-wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego – warstwa górna o grubości po zagęszczeniu
10 cm,
- ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce
cementowo - piaskowej,
-ułożenie krawężników betonowych wystających o wymiarach 15 x 30 cm na podsypce
cementowo- piaskowej.

III. TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Termin realizacji zamówienia: do dnia 13 października 2019 r.
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1.Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej, zgodnie ze wzorem formularza ofertowego,
stanowiącego załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.
2.Do formularza należy dołączyć wypełniony kosztorys ofertowy
3.Oferta i wszystkie ewentualne załączniki powinny być sporządzone w języku polskim i napisane
pismem maszynowym, za pomocą komputera lub ręcznie pismem wyraźnym, nieścieralnym.
V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1.Miejsce składania ofert: Urząd Gminy Istebna, 43-470 Istebna 1000, sekretariat pokój 102 lub
mailowo: urzad@ug.istebna.pl, joanna.kohut@istebna.eu
2. Termin składania ofert: od 01 października 2019 r. do 04 października 2019 r. do godziny
14.15.
3. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone po upływie terminu składania ofert.
4.Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści ogłoszenia.
VII. KRYTERIA WYBORU OFERTY
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, spośród ofert zakwalifikowanych jako
nieodrzucone, zawierające najkorzystniejszą cenę.
VIII. OPIS WYMAGAŃ STAWIANYCH WYKONAWCY
1.Do składania ofert zaproszeni są Wykonawcy, którzy:
a)posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
b)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
IX. DODATKOWE INFORMACJE
1. Wykonawca zobowiązany jest skalkulować cenę oferty tak, aby obejmowała wszystkie koszty i
składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz dostawę do miejsca wskazanego przez
Zamawiającego.
2. Dodatkowych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela: Joanna Kohut, Urząd
Stanu Cywilnego tel. 697628853, adres mail: joanna.kohut@istebna.eu

Załączniki:
1. formularz oferty

