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BKŚ.I.7013.8.2021 

 

WSZYSCY WYKONAWCY 

 

 

Zaproszenie do złożenia oferty 
dla zamówienia o wartości nie przekraczającej 

wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000 zł netto 

   

I. Zamawiający: 

 
Gmina Oleśnica, ul. Nadstawie 1, 28-220 Oleśnica zaprasza do złożenia oferty  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia: „Zagospodarowanie terenu przy budynku 

Domu Kultury w Oleśnicy”. 

 

II. Rodzaj zamówienia:  

 
Robota budowlana 

 

III. Kod CPV: 

 
45111000 - 8 Roboty ziemne 

45233222 - 1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania 

45111291 - 4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu  

 

IV. Określenie przedmiotu zamówienia: 

 
1. Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie terenu przy budynku Domu Kultury  

w Oleśnicy, obejmujące wykonanie następujących zadań: 

a) usunięcie obecnej nawierzchni asfaltowej, 

b) utwardzenie terenu przed budynkiem kostką brukową i granitową, 

c) utwardzenie terenu za budynkiem kostką brukową z wydzieleniem miejsc 

parkingowych, 

d) rozprowadzenie zasilania dla oświetlenia od skrzynki elektrycznej do dwóch punktów 

oraz inne prace niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. Szczegółowy 

opis przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 1 – Przedmiar robót. 

 

 
Rysunek poglądowy 



 

Szczegółowe rozwiązania materiałowe oraz kolorystykę Wykonawca będzie uzgadniał 

z Zamawiającym w trakcie wykonywania robót. Podane przez Zamawiającego w przedmiarze 

robót nazwy własne materiałów należy rozumieć jako przykładowe. 

 

2. Przedmiot zamówienia obejmuje również:  

a) zapewnienie właściwego zabezpieczenia, ogrodzenia i oznakowania terenu budowy;  

b) uporządkowanie terenu budowy i przekazanie go Zamawiającemu w dniu odbioru 

końcowego robót,  

c) pełną odpowiedzialność, którą ponosi Wykonawca za naruszenie przepisów dotyczących 

ochrony środowiska na terenie budowy i na terenie przyległym do terenu budowy oraz 

postępowania z odpadami w stopniu całkowicie zwalniającym od tej odpowiedzialności 

Zamawiającego.  

3. Wykonawca udzieli gwarancji i rękojmi na roboty objęte przedmiotowym zamówieniem na 

okres minimum 36 miesięcy od daty ich odbioru końcowego.  

 

V. Termin wykonania zamówienia: 

 
     Wymagany termin realizacji zamówienia –  od dnia podpisania umowy do dnia  13.08.2021r. 

 

VI. Podstawa przygotowania oferty: 

 
1. Ofertę należy sporządzić na załączonym druku „Formularz ofertowy” stanowiącym 

Załącznik Nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. Oferta powinna być podpisana przez 

uprawnioną do tego osobę (lub osoby), zgodnie z zasadami reprezentacji danego 

Wykonawcy.  

2. Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia i być sporządzona zgodnie  

z wymogami zawartymi w zapytaniu ofertowym. 

3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. 

5. Do udzielenia wszelkich informacji w powyższej sprawie upoważniona jest – 

Anna Antonik –  Kierownik Referatu Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa                      

i Ochrony Środowiska – Urząd Miasta i Gminy Oleśnica, ul. Nadstawie 1, pokój nr 10, tel.  

41 377 40 36 wew. 208. 

 

VII. Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej: 

 
1. Cena oferty (C) – 100% 

2. Oferta z najniższą ceną złożona przez wykonawcę spełniającego określone wymagania 

zostanie wybrana jako oferta najkorzystniejsza.  

 

VIII. Termin i miejsce złożenia oferty 

 
1. Ofertę należy złożyć e-mailem na adres: inwestycje@gminaolesnica.pl lub osobiście  

w Urzędzie Miasta i Gminy Oleśnica, ul. Nadstawie 1, 28-220 Oleśnica lub pocztą 

tradycyjną lub faxem na nr tel. 41 377 40 36. 

2. Za datę złożenia oferty uznaje się datę wpływu oferty.  

3. Termin składania ofert: do dnia 09.07.2021 r. do godziny 12.00. Oferty złożone po terminie 

ich składania zostaną odesłane do Wykonawców bez analizy i otwierania.  

4. Złożona oferta wiąże Wykonawcę przez okres 30 dni licząc od dnia wskazanego  

w niniejszym zapytaniu ofertowym jako termin składania ofert. 



5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i ofert wariantowych. 

6. Termin otwarcia ofert: dnia 09.07.2021 r. o godzinie 12.15.  

7. Oferta, jej zmiana, poprawa, uzupełnienie lub wycofanie złożone po terminie wyznaczonym 

do składania ofert, nie będzie podlegała ocenie. 

8. W trakcie postępowania dotyczącego niniejszego zapytania ofertowego, do jego 

zakończenia rozumianego jako zawarcie umowy z Wykonawcą, który złożył 

najkorzystniejszą ofertę, wszelkie oświadczenia, zapytania, wyjaśnienia, wnioski  

i zawiadomienia (z wyjątkiem umowy) Zamawiającego lub Wykonawców mogą być 

przekazywane drogą elektroniczną, chyba, że Zamawiający w danym konkretnym 

przypadku będzie wymagał zachowania innej formy komunikacji. Zamawiający wskazuje 

następujący adres e-mail do komunikacji z Zamawiającym: inwestycje@gminaolesnica.pl, 

adres e-mail do komunikacji z Wykonawcą, Wykonawca wskazuje w ofercie.  

 

IX. Istotne warunki umowy: 

 
1. Z Wykonawcą, którego oferta będzie najkorzystniejsza, po wybraniu oferty, zostanie 

zawarta umowa na realizację zamówienia.  

2. W przypadku gdy wybrany Wykonawca, odstąpi od podpisania umowy na realizację 

przedmiotu zamówienia, możliwe będzie podpisanie umowy z kolejnym Wykonawcą, który 

złożył kolejną w postępowaniu najniższą ofertę. 

3. Umowa ta zostanie zawarta na warunkach Zamawiającego po wybraniu oferty.  

W umowie przy jej zawieraniu zostanie zawarta cena wykonania przedmiotu zamówienia 

zgodnie z ceną podaną przez Wykonawcę w wybranej przez Zamawiającego ofercie. Wzór 

umowy stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego. 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Oleśnica 

                    /-/ mgr Leszek Juda 

 

 

Załącznik:  

1. Przedmiar robót  

2. Formularz oferty 

3. Wzór umowy 


