Domanice 5.10.2015

ZAPYTANIE OFERTOWE
1. Zamawiający
Gmina Domanice, Domanice 52, 08-113 Domanice zaprasza do złożenia Ofert na
zadanie,, Budowa sieci energetycznej-napowietrznej linii oświetlenia ulicznego w
miejscowości Olszyc Szlachecki- Emilianówka,,
Proszę o podanie ceny ryczałtowej na poszczególne etapy i ogółem.

1.Budowa będzie realizowana w dwóch etapach
etap I1.1.Budowa sieci energetycznej- napowietrznej linii oświetlenia ulicznego. Montaż
przewodu oświetleniowego wraz z oprawami oświetleniowymi na istniejącej sieci energetycznej
w miejscowości Olszyc Szlachecki gm. Domanice miejscowości Olszyc Szlachecki gm. Domanice
Zakres robót obejmuje;
- budowę napowietrznej linii oświetleniowej
- podwieszenie przewodu oświetleniowego
- montaż opraw oświetleniowych
-wykonanie uziemień
Szczegółowy zakres robót został zawarty w projekcie budowlanym zał. Nr 3 oraz
przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

II.Etap II 1.2.Budowa sieci energetycznej- napowietrznej linii oświetlenia ulicznego. Montaż
przewodu oświetleniowego wraz z oprawami oświetleniowymi na istniejącej sieci energetycznej w
miejscowości Emilianówka i Olszyc Szlachecki gm. Domanice.
Zakres robót obejmuje;
- budowę napowietrznej linii oświetleniowej
- podwieszenie przewodu oświetleniowego
- montaż opraw oświetleniowych
-wykonanie uziemień
Szczegółowy zakres robót został zawarty w projekcie budowlanym zał.
Nr 4 oraz w przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

2. Termin realizacji zamówienia Etap I do 10 grudnia 2015, etap II DO 15 grudzień 2015 rok.
3. Miejsce i termin złożenia ofert; Urząd GMINY Domanice Domanice 52, 08-113
Domanice - w terminie do 14.10.2015r do godz. 8:00.
4. Otwarcie ofert – Urząd Gminy Domanice sala konferencyjna 14.10.2015r godz. 8:10.
5. Kryterium oceny ofert- najnizsza cena
6. Wzór oferty - zał nr 5
7. Warunki płatności – określone w zał. Nr 6 stanowiącym projekt umowy
8. Sposób przygotowania oferty:
- ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim;
- złożyć w nie przezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie z opisem
,, Budowa sieci energetycznej-napowietrznej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości
Olszyc Szlachecki- Emilianówka,,
- nazwa i adres Wykonawcy
9. Osobą upoważnioną do kontaktu z wykonawcami jest Pani Danuta Szklarz Nr tel. 25 6312982.

/-/ Jerzy Zabłocki
Wójt Gminy Domanice
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