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 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTY CENOWEJ 

  

W związku z realizacją działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, w zakresie małych 

projektów, w ramach osi IV LEADER PROW na lata 2007-2013, Parafia 

Rzymskokatolicka p.w. Chrystusa Króla w Sulęcinku zaprasza do złożenia oferty na 

przeprowadzenie usługi: Zagospodarowanie terenu przy Kościele w Sulęcinku  

 

I. ZAMAWIAJĄCY 

 

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Chrystusa Króla w Sulęcinku,  

ul. Klonowa 67,  

63-023 Sulęcinek 

 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

 

1. Określenie przedmiotu zamówienia: Zagospodarowanie terenu przy Kościele w 

Sulęcinku 

Parametry w ramach kosztu: 

Lp. Nazwa zadania Jedn. miary Ilość  

1 koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników 

mechanicznie, głębokość 20 cm.  grunt kat I-IV 

m2 372 

2 podbudowy betonowe z dylatacją, gr warstwy po 

zagęszczeniu 12 cm 

m2 372 

3 nawierzchnie z kostki betonowej "Holland" gr 80mm szara na 

podsypce cementowo- piaskowej z wypełnieniem spoin 

zaprawą cementową 

m2 139 

4 nawierzchnie z kostki betonowej "Holland" gr 80mm 

czerwona na podsypce cementowo- piaskowej z 

wypełnieniem spoin zaprawą cementową 

m2 24 

5 nawierzchnie z kostki szlachetnej gr 80mm szara na podsypce 

cementowo- piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą 

cementową 

m2 209 

6 ławy betonowe z oporem pod obrzeże m3 1,54 

7 obrzeża betonowe o wymiarach 30 x 8 na podsypce piaskowej 

z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 

m 175 

 

8 rośliny- iglaki duże szt 4 

9 rośliny- iglaki małe szt 17 

10 rośliny- duże drzewa liściaste szt 2 

11 rośliny- duże róże szt 5 

12 rośliny- małe róże szt 6 
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III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:  

  

 Planowany termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadania: marzec 2015 r.  

 

IV. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT: 

  

Oferta powinna być dostarczona osobiście na adres: Parafia Rzymskokatolicka p.w. Chrystusa 

Króla w Sulęcinku, ul. Klonowa 67, 63-023 Sulęcinek do dnia 17 marca 2015 r.  

1. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

2. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 

3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 

4. Zamawiający dopuszcza tylko kompleksową ofertę. 

5. Oferta musi zawierać: 

 Proponowaną stawkę netto/ brutto za całość usługi 

 Określenie długości serwisu gwarancyjnego 

 

V. OCENA OFERT 

 

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 

Cena: 80% 

Długość serwisu gwarancyjnego: 20 % 

  

VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

  

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wybranego Oferenta  

do dnia 17 marca 2015 r. w celu podpisania stosownej umowy. 
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Pieczęć firmy 

 

OFERTA 

 

Nawiązując do zaproszenia do składania ofert na realizację zadania pn.: 

Zagospodarowanie terenu przy Kościele w Sulęcinku realizowanego przez Parafię 

Rzymskokatolicką p.w. Chrystusa Króla w Sulęcinku  

 

Oferuję wykonanie całości przedmiotu zamówienia za cenę: 

 

Netto: …………………………………………………….…………………………………. 

Brutto: ……………………………………………………………..zł. ( w tym ….% VAT) 

Słownie: …………………………………………………………………………………….. 

Lp. Nazwa zadania Jedn. 

miary 

Ilość  Koszt 

netto 

Koszt 

brutto 

1 koryta wykonywane na całej szerokości 

jezdni i chodników mechanicznie, 

głębokość 20 cm.  grunt kat I-IV 

m2 372   

2 podbudowy betonowe z dylatacją, gr 

warstwy po zagęszczeniu 12 cm 

m2 372   

3 nawierzchnie z kostki betonowej "Holland" 

gr 80mm szara na podsypce cementowo- 

piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą 

cementową 

m2 139   

4 nawierzchnie z kostki betonowej "Holland" 

gr 80mm czerwona na podsypce 

cementowo- piaskowej z wypełnieniem 

spoin zaprawą cementową 

m2 24   

5 nawierzchnie z kostki szlachetnej gr 80mm 

szara na podsypce cementowo- piaskowej z 

wypełnieniem spoin zaprawą cementową 

m2 209   

6 ławy betonowe z oporem pod obrzeże m3 1,54   

7 obrzeża betonowe o wymiarach 30 x 8 na 

podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin 

zaprawą cementową 

m 175   

 

8 rośliny- iglaki duże szt 4   

9 rośliny- iglaki małe szt 17   

10 rośliny- duże drzewa liściaste szt 2   

11 rośliny- duże róże szt 5   

12 rośliny- małe róże szt 6   
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1. Oświadczam, że akceptuję warunki realizacji przedmiotu zamówienia określone przez 

Zamawiającego w Zaproszeniu. 

2. Długość serwisu gwarancyjnego…………………………………………………… 

 

 

 

Podpisano 

 

……………………………………….. 
/Pieczęć i pospis/ 

 

 

 

 

                                                Miejscowość……………………… Dnia………………………. 


