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Ogrodzieni ec, 3 0.07 .2020r.

ZAPROSZENIE DO ZN,OZLENIA OFERT CENOWYCH

I. ZAMAWTAJACY

Zamawialqcy - Gmina Ogrodzieniec
Adres : Plac Wolno {cr 25 ; 42-440 Ogrodzieniec
Telefon: 321 67 097 00, faks: 321 67 09721
Strona internetowa: www.ogrodzieniec.pl
Adres e-mail : oferty @o grodzieniec.pl
NIP: 6492275822
Regon:276258842

II. NAZWA ZAMOWIENIA:

Zakup i montaZ domku drewnianego dla Solectwa Gieblo Kolonia

III. OKREST,E,NTN PRZEDMIOTU ORAZ WIELKOSCT T-UN ZAKRESU ZAMOWIENIA:

Przedmiotem zam6wienia jest domek drewniany nie zwiqzany trwale z gruntem

o maksymalnej powierzchni 35 ffi2, minimalna powierzchnia 33 m2. Cena powinna
obejmowa6 transport i montaz.

Opis technrczny

. Domek wykonany z drewna sosnowego

. GruboSci desek min. 25mm

. Slupy noSne mtn.7,5 x7,5 cm

. WysokoS6 slupow noSnych max.2 m

. K4t dachu 23 stopnie l

. Podloga na legarach

. 6 okien z szybamr i okiennicami podw6jnymi o rozmiarze mrn. 59 x12 cm

. Dach pohyty gontem bitumicznym

. Drzwt na klucz

. Dwukrotne pomalowanie drewnochronem

. Podloga

. Rynny

. Montaz domku na betonowych bloczkach, mata lub folia.

. Meble (2 stoty i 4 lawki)

IV. KRYTERIA OCENY OFERT
1. Kryterium wyboru oferty - Cendbrutto 100 o/o

2. Termin wykonania zamdwienia.
- do dnia 3L08.2020 r.

V. MIEJSCE I TERMIN SKT,ADANIA OFERT
1. Oferty nale?y skladai do dnia do 06 sierpnia 2020 r. do godz. 12:00



o w formie elektronicznei na e-mail:
2. Oferty zlohone po terminie nie bgd4 brane pod
3. Zamawtaj4cy nie dopuszcza ofert czgSciowych

uwag9.
lub wariantowych.

VI MIEJSCE I TERMIN OTWAR.CIA OFERT
Otwarcie ofert nast4pi dnia 6 sierpnia 2020 r. o godz.14:00 w siedzibie Zamawrajqcego
Urzqd Miasta i Gminy Ogrodzieniec
Plac WolnoSci25
42-440 Ogrodzieniec sala narad pok.25
Otwarcie ofert jest j awne.

VII" ISTOTNE DLA WNIOSKODAWCY POSTANOWIENIA UMOWY:
1. Jezeli Zamawiaj4cy dokona wyboru oferty, umowa w sprawie reahzacji zam6wienia

zostanie zawarta z Wykonawc4, kt6ry spelnia wszystkie postanowienia
i wymaganta oraz kt6rego oferta okale sig najkorzystniejsza.

2. Umowa w sprawie reahzaqr zam6wienia zostanie zawarta z uwzglgdnieniem danych
zaw arty ch w oferci e Wykonawcy.

3. Zamawiaj4cy nie przewiduje mo2liwoSci prowadzenia rozliczen w walutach obcych.
Rozliczenia pomigdzy Wykonawc4aZamawiaj4cym bgd4 dokonywane w zlotychpolskich

4. Warunki platnoSci:
a) PlatnoS6 za wykonany przedmiot umowy zostanie zreahzowana przelewem na konto

wskazane na fakturze VAT w terminie do 14 dni od dnia dorgczenra prawidlowo
wystawionej faktury VAT.

b) Adresatem i Odbiorc4 faktur jest Gmina Ogrodzieniec Plac WolnoSci 25; 42-440
Ogrodzieniec

c) Podstaw4 wystawienia faktury bEdzie protok6l zdawczo - odbrorczy podpisany przez
Zamawiaj4ce go i Wykonawcg.

5. Gwarancja: Wykonawca udzieli gwarancji jakoSci na przedmiot umowy nie kr6cej niZ
24 m-cy Iiczonej od dnia odebrania przezZamawiaj1cego i podpisania bezuwagprotokotru
koricowego bezusterkowego.

IX. UNIEWAZNIENIE POST4POWANIA O UDZIELENIE ZAMoWIENIA.
1. Zamawiajycy zastrzega sobie prawo do uniewa2nienia postgpowania o udzielenie

zam6wienia jeheh: :!

1) Nie zostanie zloAona2adna oferta
2) Cena zlo2onej ofefiy przevury2szy kwotg, kt6r4 zamawiaJEcy mo?e przeznaczy! na

sfinansowante zadanta

2. Zamawiaj4cy zastrzega sobie prawo do rezygnacjt z zam6wienia bez podanta przyczyny
orazbez wyboru kt6rejkolwiek ze AoAonych ofert.

Do kontaktu upowazniona jest Martyna Duda tel.3216709103
e-mail: m.duda@o erodzieniec.pl
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