GMINA CHORZELE
06-330 Choreele, ul. Stanisława Komosińskiego 1

/a la c /n ik nr 4 rkr /ar/acl/cnia Nr 52/2(H 7
Burmistrza Miasta i Gm in\ Chorzele
z dnia 28.(14.2017 r.

tel. (29) 751 65 40, fa x (29) 751 65 30
NIP: 761-15-04-561, R egon; 550667882
Pieczęć jednostki/Nr pisma

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OEERTY
dla zamówienia o wartości nieprzekraczającej kvvot> 30.000 euro
na podstawie art.4 pkt 8 ustaw\ z dnia 29 stycznia 2004r. usta\\\ Prawo zamówień publiezn\eh

1.

Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO:
Gmina Chorzele
ul. Stanisława Komosińskiego 1
06-330 Chorzele

II. Opis przedmiotu zamówienia:

■

i

Budow a ośw ietlenia ulicznego w miejscow ościach Chorzele ul. Akacjow a i
Jgnatow skiego, Krzynowłoga Wielka kier. Bogdany i kolonia, Annow o, Scięciel, Mącice
i Bugzy Płoskie.
Obów iązujacym wynagrodzeniem będzie wynagrodzenie ry czałtow e. Przedmiary robót
mają charakter pomocniczy i nie należy dodawać ich do oferty.
1) terniin wykonania zamówienia: 31.07.2018r.
2) okres gwarancji: 24 miesiące
3) warunki płatności: 30 dni od dnia złożenia faktury

III. Eorma złożenia oferty .
Ofertę na Formularzu należy złożyć w terminie do dnia 31.05.2018 r. w formie:
pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Gmina Chorzele, ul. Stanisława Komosiń
skiego 1.06-330 Chorzele
- faxem na numer: 29 751 65 30
- w wersji elektronicznej na e-mail: sekretariat!@chorzele.pl

IV. Kryteria oceny ofert.
100% cena
V. Inne wymagania.
- w załączeniu przedmiary robót oraz projekty budowlane.
Przedmiary robót mają charakter jedy nie informacyjny i pomocniczy. Nie należy go
załączać do oferty.
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