
Dobromierz, dnia  10  lipca 2020 r. 

RBiR 271.7.2020 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Zamawiający: 

Gmina Dobromierz, Plac Wolności 24, 58-170 Dobromierz, NIP 884-23-65-479, Regon 

890718343, tel. 74/8586217, fax 74/8586460, e-mail: ug@dobromierz.pl 

 

Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na 

czyszczenie i pogłębienie stawu retencyjnego w Roztoce w ramach zadania 

inwestycyjnego „Rewitalizacja stawu retencyjnego w Roztoce”. 

 

1.Określenie przedmiotu zamówienia 

 

Przedmiotem zamówienia jest czyszczenie i pogłębienie do dna wypływu  stawu retencyjnego 

w Roztoce, dz. nr 807/1 obręb Roztoka, gmina Dobromierz. 

Zamówienie obejmuje roboty ziemne wykonywane koparkami oraz ręcznie, transport urobku 

na odległość ok. 2 km w miejsce wskazane przez Zamawiającego. Szacuje się ilość ok. 400 

m
3
.  

Zamówienie nie obejmuje wypompowania wody (zbiornik obecnie pusty). 

Rozliczenie z Wykonawcą odbędzie się na podstawie kosztorysu powykonawczego.  

Na potrzeby porównania ofert należy przyjąć ilość 400 m
3
. 

 

2. Termin wykonania zamówienia 

Wymagany termin realizacji zamówienia: 31 sierpnia 2020 r. 

 

3. Warunki płatności 
 

Rozliczanie pomiędzy Stronami za wykonanie usługi nastąpi na podstawie obmiaru i 

kosztorysu powykonawczego, w terminie do 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego 

faktury VAT. 

 

4. Miejsce i termin składania ofert: 

Oferty należy złożyć do dnia 27 lipca 2020 r. godz. 12:00 w jeden z następujących sposobów: 

- w siedzibie Urzędu Gminy Dobromierz, Plac Wolności 24, 58-170 Dobromierz; 

- faksem, pod numer: 74 8585460; 

- e-mail: ug@dobromierz.pl, do wiadomości: jburban@dobromierz.pl 

 

5. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia: 

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać pod numerem tel. 

74 85 86 217 w. 12, osobą uprawnioną do kontaktu z wykonawcami jest Marta Grynaszko – 

podinspektor ds. ochrony środowiska, tel. 74 8586217 wew. 16, e-mail: 

mgrynaszko@dobromierz.pl.  

6. Kryteria oceny ofert 
W ocenie ofert przyjęto kryterium najniższej ceny brutto – 100% 

           WÓJT 

              (-) Jerzy Ulbin 

mailto:ug@dobromierz.pl


 

 

 

.................................................... 

Pieczęć Wykonawcy /REGON/ 

................................................... 

Tel. /Fax. 

OFERTA 

 

w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na czyszczenie i pogłębienie stawu retencyjnego w 

Roztoce w ramach zadania inwestycyjnego „Rewitalizacja stawu retencyjnego w 

Roztoce” oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za: 

 

1. Cena netto …………………………PLN, słownie……………..………………………….. 

VAT………………………………PLN,  słownie …………….…………………………... 

Cena brutto………………………    PLN, słownie ……………………………………….. 

 

2. Termin realizacji: do dnia 31 sierpnia 2020 r. 

3. Termin ważności oferty: 30 dni. 

4. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia, nie wnoszę do niego 

zastrzeżeń i akceptuję tryb wypłaty wynagrodzenia. 

 

 

 

    …………………………………………………………… 
                      (data, podpis) 


