Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 52/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 28.04.2017 r.
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ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
dla zamówienia o wartości nieprzekraczającej kwoty 30.000 euro
na podstawie art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. ustawy Prawo zamówień publicznych

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

II. Opis przedmiotu zamówienia:
Ogrodzenie świetlicy Nowa Wieś k/Duczymina, dz. nr 204
Roboty istniejącego ogrodzenia z siatki stalowej wraz z rozbiórką części nadziemnej cokołu betonowego
o długości 130 m, wywiezienie materiałów z rozbiórki, wykonanie cokołu ogrodzenia z prefabrykowanych
elementów betonowych o wymiarach 250x25 cm, montaż stalowych słupków ogrodzeniowych o wymiarach
60x40mm dł. 230 cm, montaż paneli ogrodzeniowych z drutu stalowego fi 4,0 mm, montaż furtki stalowej
o wymiarach 120x170 cm na słupkach stalowych, montaż dwóch bram dwuskrzydłowych o wymiarach 450x173
cm na słupach stalowych.

Wielkość i zakres zgodne z załączonym przedmiarem robót. Załączony przedmiar robót ma
charakter jedynie informacyjny i pomocniczy przy skalkulowaniu ceny. Nie należy go załączać
do oferty.
1) termin wykonania zamówienia: miesiąc od podpisania umowy
2) okres gwarancji:

36 miesięcy

3) warunki płatności: Po zakończeniu i odbiorze robót, przelewem na wskazane
przez Wykonawcę konto bankowe w terminie 30 dni od daty
złożenia prawidłowo wystawionej faktury. Obowiązującym
wynagrodzeniem będzie wynagrodzenie ryczałtowe. Cenę
oferty należy podać w formularzu ofertowym, jako cenę za ca
łość przedmiotu zamówienia.

III. Forma złożenia oferty.
Ofertę na Formularzu należy złożyć w terminie do dnia 20.09.2017 r. do godz. 12**®
w formie:
- pisemnej (osobiście, listownie) na adres:
Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach, ul. St. Komosińskiego 1 06-330 Chorzele
w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
Oferta na „Ogrodzenie świetlicy Nowa Wieś k/Duczymina, dz, nr 204”

IV. Kryteria oceny ofert.
100 % cena

V. Inne wymagania.
Na etapie składania ofert (dokumenty należy dołączyć do oferty):
1) formularz ofertowy,
2) aktualny na dzień składania ofert wypis z CEIDG lub KRS.
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