
 

 
 
 
Formularz F-02        Załącznik nr 2  

do regulaminu udzielania zamówień  
publicznych do kwoty 30 000 euro 

 
IN.7013.1.2015.2       Sulików, 9 marca  2015 roku 
    (znak sprawy)         

 
ZAPROSZENIE 

 
Do złożenia propozycji cenowej (oferty) na wykonanie zadania pn. :  
„Budowa nowych oraz modernizacja istniejących miejsc do rekreacji i wypoczynku w 
plenerze w miejscowości Sulików: budowa ciągu pieszo – jezdnego oraz pozostałych 
ścieżek wraz z zagospodarowaniem terenu” 
1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: 

1) należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie; 
na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres wykonawcy oraz napis: 

„Propozycja cenowa na wykonanie zadania pn.: „Budowa nowych oraz modernizacja 
istniejących miejsc do rekreacji i wypoczynku w plenerze w miejscowości Sulików: 
budowa ciągu pieszo – jezdnego oraz pozostałych ścieżek wraz z zagospodarowaniem 
terenu” 

2) ceny podane w ofercie muszą być wyrażone cyfrowo i słownie; 
3) oferta musi być sporządzona w języku polskim, czytelną i trwałą techniką; 
4) oferta musi obejmować całość zamówienia. 

 
2. Opis przedmiotu zamówienia: 
„Budowa nowych oraz modernizacja istniejących miejsc do rekreacji i wypoczynku w 
plenerze w miejscowości Sulików: budowa ciągu pieszo – jezdnego oraz pozostałych 
ścieżek wraz z zagospodarowaniem terenu” 

W ramach zadania zostaną  zagospodarowane pozostałe miejsca do rekreacji i wypoczynku 
w tym budowa ciągu pieszo jezdnego z kostki  betonowej brukowej gr. 8 cm oraz zostanie 
dokończony układ ścieżek spacerowych stanowiących dojście do poszczególnych miejsc rekreacji i 
wypoczynku. 

Uwaga: Ponieważ, w niektórych miejscach, granica pasa drogowego ciągu pieszo-jezdnego 
objętego opracowaniem mogła zostać naruszona, Wykonawca zobowiązany jest przed 
rozpoczęciem realizacji zadania dokonać wznowienia granic pasa drogowego przez uprawnionego 
geodetę, dla umożliwienia uniknięcia kolizji z ustaleniami ewidencji gruntów. 
Po wykonaniu zadania Wykonawca zobowiązany jest do wykonania geodezyjnej 
inwentaryzacji powykonawczej. 
 
Szczegółowy zakres robót do wykonania zawiera: 
- projekt budowlany, 
- przedmiar robót, 
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 
 
3. Wymagany termin realizacji zamówienia: 10 czerwca  2015 roku 

 
4. Przy wyborze propozycji do realizacji Zamawiający będzie się kierował kryterium: 

Cena 100 %  
(jeżeli będą miały zastosowanie inne kryteria to należy podać jakie) 

 
5. Wykonawca składając propozycje cenową, składa następujące dokumenty: 

1) formularz propozycji wg załączonego wzoru , 
2) kserokopię aktualnego wpisu do właściwego rejestru, uprawniającego zleceniobiorcę do 

występowania w obrocie prawnym (potwierdzona za zgodność z oryginałem przez 
zleceniobiorcę), 

3) uproszczony kosztorys ofertowy 
4) oświadczenie, że wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w tym 

jedną osobą z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w zakresie dróg oraz  że 
osoba ta należy do właściwej Izby Samorządu Zawodowego (na formularzu cenowym). 
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6. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej propozycji cenowej: 
W cenę propozycji należy wliczyć: 

   a) wartość usługi/dostawy/roboty budowlanej w oparciu o przedmiot zamówienia 
   b) obowiązujący podatek od towarów i usług VAT. 

 
Cena podana przez zleceniobiorcę za wykonanie przedmiotu zamówienia jest obowiązująca obie 
strony zawartej umowy i nie będzie podlegała waloryzacji. Zamawiający wybierze propozycję 
odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego kryterium i o niższej cenie. 

 
7. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej. 

Propozycję cenową należy złożyć w terminie do dnia  19 marca  2015 roku do godz. 10:00  
w zaklejonej kopercie, w siedzibie zamawiającego, tj. w Urzędzie Gminy Sulików w 
Biurze Obsługi Klientów  przy ul. Dworcowej nr 5, 59-975 Sulików 
 
Na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres wykonawcy oraz napis: 

„Propozycja cenowa na wykonanie zadania pn.: „Budowa nowych oraz modernizacja 
istniejących miejsc do rekreacji i wypoczynku w plenerze w miejscowości Sulików: 
budowa ciągu pieszo – jezdnego oraz pozostałych ścieżek wraz z zagospodarowaniem 
terenu” 
 
 
Propozycja otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie zwrócona 
zleceniobiorcy bez otwierania. 
 
Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie propozycje przed terminem 
upływu jej składania. 
 

8. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są: 
Dariusz Mulko – podinsp. ds. inwestycji i zamówień publicznych pok. Nr 107, tel. 75 7787613  

 (imię i nazwisko, stanowisko, adres – pokój, telefon, fax). 
 

9. Informacje dotyczące zawierania umowy:  
W terminie do 7 dni od daty powiadomienia o wyborze propozycji cenowej wybrany zleceniobiorca 
ma podpisać umowę. Umowa musi zawierać wszystkie warunki złożonej propozycji cenowej. 
 
Załączniki: 
1. Wzór druku dla „Propozycji cenowej 
2. Wzór „Umowy” 
3. Projekt budowlany, 
3. Przedmiar robót, 
4. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, 
5. Oświadczenie o dysponowaniu osobami 
 

 
 
 
 

………..………………………………………… 
           (data i podpis Wójta Gminy Sulików  lub upełnomocnionej osoby) 


