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zP .271 .2-ZO .2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracamy sig z proSb4 o przeslanie oferty na pelnienie funkcji Inspektora Nadzoru przy

realizacji planowanej inwestycji pt. ,,Budowa Targowiska w Magnuszewie"

1. Nazrva i adres zamawiajqcego: Gmina Magnuszew, 26-910 Magnuszew, ul.Saper6w 24
REGON: 67 0223830, NIP: 812-19-14-938

2.Tryb udzielenia zam6wienia: Postgpowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamdwieri publicznych (Dz. U.2013.907 j.t.) - wartoi1 zamdwienia nie przelvacza
wyrazonej w zlotych k*oty 30.000 euro (art.4 pkt. 8 ustawy).

3. Zakres rzeczowy przedmiotu zam6wienia:

Budowa budynku portierni, pomieszczeri sanitarnych, wiat targowych o konstrukcji stalowej,

placu z kostki brukowej, sieci wodoci4gowej, kanalizacji sanitarnej i oSwietlenia terenu.

Szacunkowa warto66 zam6wienia 2.000.00021. Termin wykonania 3 0. I 0.20 1 8r

4. Termin realizacji zam6wienia: 30listopad 2018r

5. Termin i miejsce skladania ofert: Do dnia 12 lufy 2018 r. god2.10.00 w sekretariacie
Urzgdu Gminy w Magnuszewie, ul. Saper6w 24,26-910 Magnuszew bqdz wyslai na adres
ptzetargr@magnuszew.pl W przypadku skladania ofertprzezfi.mg kuriersk4 bqd|pocztowq
liczy sig data wpiywu do Zamawiaj4cego.

6. Spos6b prrygotowania ofert: Oferta powinna by6 podpisana i umieszczonaw zamknigtej
kopercie (wgzalqczonego wzoru), na kt6rej naleZy napisai ,,nadz6r budowlany nad budow4
targowiska"

T,Rozpatrzenie ofert: odbgdzie sig 12.02.2018 r, godz.l0:30

Zamawiajqcy zleci wykonanie prac Wykonawcy, ktory zaoferuje najkorzystniejsz4 cenq
realizacji przedmiotowego zam6wienia zgodnie z umowq.

Zalqczniki:

Wzdr oferty

Dnia



Nazwa Wykonawcy.

adres ............

adres do korespondencji ................

e-mail / fax. na kt6ry zamawiajqcy ma przesylai korespondencjg ..................

OFERTA
Gmina Magnuszew

u!.Saper6w 24,

26-910 Magnuszew

Odpowiadajqc na zapytanie skierowane przez Gminq Magnuszewe, na pelnienie

funkcji lnspektora Nadzoru przy realizacji planowanej inwestycji pt ,,Budowa

Targowiska w Magn Lt szewie"

Oferujq wykonanie przedmiotu zamowienia za nastqpujqcq ceng:

Ceng netto . .. Z+ , Wartosc brutto ... .....zl
Slownie:

OSwiadczam, ze:

- posiadam niezbgdne uprawnienia zawodowe do wykonania przedmiotu zamowienia

- zobowiqzujq sig w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy w miejscu i

term i n ie wy znaczonym przez zamawiajqceg o.

Zalqczn i k : kse roko p i a u prawn ien

podpis osoby upowaZn ionej

do skladajqcejofertg


