
ZAPYTANIE OFERTOWE  
 

Działając na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) oraz Regulaminu udzielania przez Gminę Stara Błotnica 
zamówień, których  wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro 
netto przyjętego Zarządzeniem nr 7.2015 Wójta Gminy Stara Błotnica z dnia  29 stycznia  2015 
roku, zwanego dalej Regulaminem. 
 

 

Gmina Stara Błotnica zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania pn. 

„Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Stary Gózd gmina Stara 

Błotnica”  

 

1. Przedmiot zamówienia obejmuje:                                     

1) Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na budowie sieci wodociągowej z 

przyłączami w miejscowości Stary Gózd, gmina Stara Błotnica, zgodnie z załączonym 

przedmiarem robót, kosztorysem ofertowym i projektem budowlanym: 

 - długość sieci wodociągowej ф 110 mm – 698 m,; 

 - ilość przyłączy: 6; 

 - lokalizacja na działkach prywatnych, na terenie nieutwardzonym za wyjątkiem 

 przejścia poprzecznego pod drogą powiatową nr 244/2; 

 - przejście pod drogą utwardzoną rowem melioracyjnym metodą bezwykopową 

 przewiertem; 

 - inwestycja nie przebiega przez rezerwaty przyrody, parki narodowe, obszary objęte 

 ochroną przyrody na podstawie prawa międzynarodowego, tereny górnicze oraz 

 zasięgiem występowania rozpoznanych stanowisk archeologicznych.; 

 - inwestycja nie wymaga przebudowy istniejącego uzbrojenia, wyburzeń budynków i 

 obiektów budowlanych oraz wycięcia drzew wymagających zezwolenia na ich 

 usunięcie. 

 - zagłębienie sieci pod terenem zgodnie z normami 

 - kategoria geotechniczna pierwsza 

 - budowana sieć jest siecią rozgałęźną i stanowi rozbudowę istniejącej sieci 

 wodociągowej 

 - zadaniem sieci będzie dostawa wody pitnej do poszczególnych gospodarstw oraz 

 zabezpieczenie przeciwpożarowe budynków; 

  

 



2. Termin realizacji zamówienia: 30 dni kalendarzowych od podpisania umowy 

3. Miejsce i termin złożenia oferty:  

Urząd Gminy w Starej Błotnicy pokój nr 8. 

26-806 Stara Błotnica 46 

Ofertę należy złożyć do 25.05.2015 r. do godz. 12:00 

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz wariantowych. 

5. Opis sposobu przygotowania oferty: 

1) Oferta powinna być przygotowana zgodnie z art. 34 Regulaminu oraz: 

1.1. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, 

załączniki i inne dokumenty, o których mowa w treści niniejszego zapytania 

ofertowego. 

1.2. Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi 

przez zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane 

określone w tych dokumentach. 

2) Sposób zaadresowania oferty: 

3.1.Obowiązkiem Wykonawcy jest złożenie oferty w sposób gwarantujący 

zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do 

terminu otwarcia ofert (nieprzejrzysta, zamknięta koperta). 

3.2.Koperta/opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do 

Zamawiającego na adres Urząd Gminy w Starej Błotnicy, 26-806 Stara Błotnica 

46 i opatrzone nazwą, dokładnym adresem Wykonawcy oraz oznaczone w sposób 

następujący: „ Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Stary 

Gózd gmina Stara Błotnica”  oraz „NIE OTWIERA Ć PRZED GODZINĄ 

12:15 W DNIU 25.05.2015 r.”. 

3.3.Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z 

nienależytego oznakowania koperty/opakowania lub braku którejkolwiek z 

wymaganych informacji. 

6. Warunki udziału w postępowaniu: 

 O udzielenie niniejszego zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy spełniający warunki 

zawarte w art. 18 Regulaminu i złożą stosowne oświadczenie. 

7. Informacja na temat wadium: 

1) Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 

2) Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 500,00 zł (słownie: 

pięćset 00/100 złotych). 



3) Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie: 

3.1 w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy Rzemiosła w 

Radomiu Oddział Błotnica 94 9115 0002 0050 0500 0215 0003 z adnotacją „wadium na 

zapytanie ofertowe pn. „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Stary 

Gózd gmina Stara Błotnica” 

3.2 w gwarancjach bankowych, 

3.3 w gwarancjach ubezpieczeniowych, 

   w terminie do dnia: 25.05.2015 r., do godz. 12:00. 

4) Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby 

wpłynęło ono na rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania 

ofert. Powyższe zalecenie wynika z czasu trwania rozliczeń międzybankowych. Za termin 

wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku 

bankowym Zamawiającego. 

5) Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału, razem 

z ofertą w osobnej kopercie. 

8. Kryteria oceny ofert:  

- cena – 100 % 

 Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, który w złożonej ofercie: 

1. Zaoferuje najniższą cenę 

2. Zobowiąże się do wykonania zadania w wymaganym terminie 

9. Okres gwarancji/rękojmi: 

Minimalny dopuszczalny okres gwarancji i rękojmi wynosi 36 miesięcy. 

10. W przypadku, gdy okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana 

będzie uchylał się od zawarcia umowy  

Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez 

przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzi jedna z przesłanek unieważnienia 

postępowania. 

11. Miejsce i termin otwarcia oferty:  

25.05.2015 r., godz. 12:15 

Urząd Gminy w Starej Błotnicy, pokój nr 8 

26-806 Stara Błotnica 46 

12. Warunki płatno ści:  

Zamawiający dokona jednej końcowej płatności wynagrodzenia za wykonanie zadania             

na rzecz Wykonawcy, na jego konto w ciągu 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu 




