
           Włodowice, dn. 06.11.2014r.
ZP.VIII.7011.004.2014

ZAPYTANIE OFERTOWE
Szanowni Państwo!

Prosimy  o  przedstawienie  oferty  cenowej  do  zamówienia:  "Remont  bramy 
garażowej  w  garażu  OSP Rzędkowice"  zadania  realizowanego  w  ramach  funduszu 
sołeckiego.

I. Nazwa i adres Zamawiającego:
Gmina Włodowice
ul. Krakowska 26
42 – 421 Włodowice (powiat zawierciański, śląskie)
NIP  6492280007
Tel. 34/ 315 30 01, Fax 34/ 315 30 31

II. Tryb udzielenia zamówienia:
Zapytanie  ofertowe,  zgodnie  z  art.  4  pkt  8 ustawy  z  dn.  29  stycznia  2004r.  Prawo 
Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2013r, poz. 907 z późn. zm.).

III. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest remont bramy garażowej poprzez zakup i montaż bramy 
segmentowej w garażu OSP Rzędkowice przy ul. Strażackiej 1, polegający na dostawie 
bramy garażowej przemysłowej, segmentowej z blachy stalowej, o grubości panelu min. 
40 mm, malowanej w kolorze Ral3000 czerwonym, ocieplonej, uszczelnionej po obwodzie, 
z  drzwiami  serwisowymi  o  szerokości  0,90  m,  z  napędem elektrycznym dostosowana 
do  istniejącego  otworu  bramowego  o  wymiarach  (w  ościeżu):  szerokość  –  2,95  m, 
wysokość – 3 m, odległość do sufitu (nadproże) – 63 cm.
Zakres zamówienia obejmuje: demontaż istniejącej bramy garażowej, dostawę i montaż 
nowej bramy garażowej wraz z niezbędną instalacją elektryczną zapewniającą 
automatyczne funkcjonowanie bramy oraz obróbkami murarskimi.

IV. Termin realizacji zamówienia: do dnia 15.12.2014r.

V. Opis warunków do spełnienia wykonawców ubiegających się o udzielenie 
zamówienia:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią warunki, 
dotyczące:
1) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności;
2) Posiadania wiedzy i doświadczenia;
3) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi 
do wykonania zamówienia;
4) Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie Wykonawca winien przedstawić:
1) Formularz ofertowy zawierający oświadczenie  o spełnianiu warunków udziału 

w postępowaniu – według załącznika nr 1.
2) Dane techniczne bramy.



VII. Opis przygotowania oferty:
1) Wykonawca powinien jednoznacznie określić cenę za przedmiot zamówienia, 
uwzględniając wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia (w tym: demontaż 
starej bramy, montaż nowej bramy, koszty transportu).
2) Cena oferty powinna być przedstawiona w postaci: 
wartość netto + wartość podatek Vat = wartość brutto.
3) Wykonawca składa tylko jedną ofertę.
4) Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
5) Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
6) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

VIII. Miejsce oraz termin składania ofert:
Oferty należy złożyć w Urzędzie Gminy Włodowice – sekretariat bądź przesłać faksem 
na numer 34 315 30 31 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: urzad  @wlodowice.pl   
do dnia 12.11.2014r.

IX. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie kierował przy wyborze oferty.
Zamawiający  udzieli  zamówienia  Wykonawcy,  który  spełni  warunki  ubiegania  się 
o  zamówienie  i  zaoferuje  najniższą  cenę  oferty  (cena  brutto)  podaną  w  złotych 
oraz  podpisze  umowę  na  warunkach  określonych  we  wzorze  umowy  (załącznik  do 
zapytania).

Załączniki:
1. Formularz ofertowy.
2. Wzór umowy.

Wójt Gminy Włodowice

Adam B. Szmukier

mailto:finanse@wlodowice.pl

