
Gmina Radziemice         

Radziemice 74        

32-107 Radziemice        

Adres poczty elektronicznej: ug@radziemice.gmina.pl 

Telefon: 12 385 62 44 

Godziny urzędowania: 7:30 – 15:30 

 

Radziemice dnia: 06.02.2019 r. 

INW.271.1.2019 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

Przedmiotem zamówienia jest: „Budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia 

drogowego obejmującej napięcie znamionowe do 1kV. Oświetlenie drogi powiatowej nr 

P1235K w m. Błogocice gmina Radziemice”. 

 

I. Zamawiający. 

Gmina Radziemice, Radziemice 74, 32-107 Radziemice, woj. małopolskie, tel. (12) 385 62 44  

e-mail: ug@radziemice.gmina.pl 

 

II. Opis przedmiotu zamówienia. 

„Budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego obejmującej napięcie 

znamionowe do 1kV. Oświetlenie drogi powiatowej nr P1235K w m. Błogocice gmina 

Radziemice”. 

 

Wykonanie przedmiotu zapytania obejmuje: 

Dokładny opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 4 do niniejszego 

zapytania – „Projekt budowlany - wykonawczy”.  

 

III. Termin wykonania zadania. 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia - od daty umowy do dnia 15.03.2019 r. 

 

IV. Opis sposobu przygotowania oferty, miejsce oraz termin składania oferty. 

Ofertę na załączonym formularzu ofertowym należy złożyć w siedzibie Gminy Radziemice tj. 

w Urzędzie Gminy Radziemice, Radziemice 74, 32-107 Radziemice, sekretariat w formie 

pisemnej, osobiście lub listownie w terminie do dnia 14.02.2019 r. do godziny 10.00. Oferta 

winna być podpisana przez osobę upoważnioną. Oferty złożone po terminie nie będą 

rozpatrywane. 

Przy składaniu ofert na kopercie należy umieścić napis: „Budowa sieci elektroenergetycznej 

oświetlenia drogowego obejmującej napięcie znamionowe do 1kV. Oświetlenie drogi 

powiatowej nr P1235K w m. Błogocice gmina Radziemice”. 

Koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi wykonawca. 

 

mailto:ug@radziemice.gmina.pl


V. Opis wymagań stawianych wykonawcy. 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

a) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają ich posiadanie. 

b) Posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonywania zamówienia. 

c) Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia. 

d) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

 

VI. Informacje o dokumentach składających się na ofertę.  

Na zawartość oferty składa się: 

a) Wypełniony formularz ofertowy, stanowiący załącznik do niniejszego zapytania ofertowego. 

b) Oświadczenie o treści: 

Oświadczam (my), iż spełniamy warunki dotyczące: 

- Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 

- Posiadania wiedzy i doświadczenia. 

- Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia. 

- Sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 

VII. Istotne postanowienia umowy. 

Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. 

 

VIII. Płatność za przedmiot umowy. 

Szczegółowe zasady rozliczenia zawarto we wzorze umowy. 

 

IX. Kryterium oceny oferty oraz sposobu obliczenia ceny. 

 

Kryterium wyboru oferty będzie najniższa cena brutto (100%). Cena musi zawierać wszystkie 

koszty związane z realizacją zamówienia, niezbędne do realizowania zamówienia wynikające 

wprost z niniejszego zapytania ofertowego i obowiązujących przepisów, które wykonawca 

musi przestrzegać w trakcie realizacji zamówienia z uwzględnienie opłat i podatków w tym 

podatek Vat. Cenę należy podać w złotych polskich w postaci cyfrowej i słownej  

w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. Rozliczenia między Zamawiającym  

a Wykonawcą prowadzone będą w walucie polskiej (złotych polskich). W toku badania  

i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych ofert. W formularzu ofertowym należy podać cenę całkowitą za wykonanie zadania. 

 

Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, który zaoferuje wykonanie zamówienia  

za najniższą cenę, podpisując umowę której wzór stanowi wzór do niniejszego zapytania 

ofertowego. 

 

 



X. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty. 

O wynikach postępowania Zamawiający powiadomi pisemnie lub telefonicznie. Wybranemu 

Wykonawcy wskaże telefonicznie miejsce i datę podpisania umowy. 

 

XI. Dodatkowe Informacje. 

Dodatkowych informacji udziela: Piotr Łakomy tel. (12) 385-62-44 

 

XII. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przedmiotowego zapytania 

ofertowego bez podania przyczyny na każdym jego etapie, prawo zamknięcia postępowania 

bez dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty. 

 

XIII. Zamówienie nie jest prowadzone wg zapisów ustawy z dnia 29.01.2004r - Prawo 

Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907 ze zm.), ponieważ jego wartość nie przekracza 

wartości 30 000,00 euro - art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz Zarządzenie 

Wójta Gminy Radziemice Nr 88/2018 z dnia 13 grudnia 2018r w sprawie wprowadzenia do 

stosowania w Urzędzie Gminy Radziemice regulaminu udzielania zamówień na dostawy, 

usługi i roboty budowlane o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych 

kwoty 30 000,00 euro. 

 

 

 

Załączniki: 

1. Wzór formularza ofertowego 

2. Wzór umowy 

3. Oświadczenie 

4. Projekt budowlany - wykonawczy 

 


