ZAPROSZENIE
DO SKŁADANIA OFERT
na
„Przebudowa drogi w m. Wysoka Braniewska zlokalizowanej na dz. nr 124”
Postępowanie o wartości poniżej 30 000 euro prowadzone zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia
29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

1. Zamawiający
Gmina Płoskinia, Płoskinia 8,14-526 Płoskinia
tel. 556208600
fax 556208602
REGON: 000546006
NIP: 582-162-37-10
e-mail ugploskinia@braniewo.net.pl
zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na wykonanie zamówienia, szczegółowe
informacje znajdują się w załącznikach
2. Termin realizacji zamówienia: do 21 sierpnia 2017 roku
3. Osoby upoważnione przez zamawiającego do kontaktowania się z oferentami:
- Pan Stefan Hrybek - tel. 55620 8608 w godzinach od 7.30 do13.30
4. Miejsce i termin składania ofert:
- miejsce; Urząd Gminy Płoskinia, Płoskinia 8, 14-526 Płoskinia (sekretariat pok. 11)
- termin; 30 maja 2017r. – do godz. 10,00
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z opisem

„Przebudowa drogi w m. Wysoka Braniewska zlokalizowanej na dz. nr 124”
oraz danymi dotyczącymi Oferenta (nazwa, adres)
5. Miejsce i termin otwarcia ofert:
- miejsce; Urząd Gminy Płoskinia, Płoskinia 8, 14-526 Płoskinia – sala USC
- termin; 30 maja 2017r. godz. 11,00

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
6. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
- cena; 100%
7. Wymagane dokumenty:
-

Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej,
Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru,
Kosztorys ofertowy,
Dowód wniesienia wadium,
Wykaz wykonanych robót (minimum jedna robota budowlana o wartości 100 tys. zł Brutto)

8. Dodatkowe informacje:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania o zamówienie
publiczne w formie zapytania ofertowego bez podania przyczyn.
Płoskinia, dnia 15.05.2017r.
Załączniki (do pobrania na stronie (http://ploskinia-ug.bip-wm.pl);
1) formularz oferty,
2) informacja o przedmiocie zamówienia,
3) wykaz wykonanych robót,
4) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,
5) dokumentacja rzeczowo-finansowa, kosztorys ślepy z przedmiarem,
6) projekt umowy.

