Wierzbica, dnia 2017.06.23
RRN.7021.03.2017
Postepowanie prowadzone na podstawie art. 4, ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

ZAPR O S Z E N I E
do udziału w postępowaniu
Gmina Wierzbica zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie zadania pn. „Budowa
oświetlenia ulicznego w związku z przebudową drogi wojewódzkiej nr 744 wraz ze
skrzyżowaniem z drogą wojewódzką nr 727 (Plac Jana Pawła II) w miejscowości Wierzbica”.
1. Zakres robót obejmuje wykonanie nowego oświetlenia ulicznego, tj. częściowy demontaż
starego oświetlenia, wykonanie linii kablowej oświetlenia wraz z montażem słupów oraz lamp z
wysięgnikami, montaż osprzętu i sterowania oświetlenia.
2. Całość robót wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną oraz przedmiarem robót, które
załącza się do powyższego zaproszenia.
3. Zakres oraz kolejność wykonywania robót należy uzgodnić z wykonawcą robót drogowych.
4. Wymagany termin realizacji zamówienia do dnia 30.11.2017 r.
5. Termin płatności 30 dni od daty końcowego odbioru robot
6. Zamawiający dokona wyboru ofert i zawrze umowy z oferentami, którzy zaproponują
najkorzystniejszą cenę wykonania zadania na załączonym druku oferty oraz udzieli minimum
trzy lata gwarancji na wykonane roboty.
7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych.
8. Do ofert należy załączyć:
- kserokopię aktualnego wpisu do właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie
do ewidencji działalności gospodarczej,
- uzupełniony kosztorys ofertowy.
9. Oferty należy złożyć do dnia 06 lipca 2017 r. do godz. 1515 w Urzędzie Gminy w Wierzbicy,
ul. Kościuszki 73, pok. nr 18.
10. Oferty nie zawierające wymaganych dokumentów lub złożone po terminie nie będą
rozpatrywane.
11. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami z ramienia zamawiającego jest:
Henryk Sitkowski, tel. 48 618 36 18, fax 48 618 36 11.
Załączniki:
- dokumentacja techniczna i projekt wykonawczy
- przedmiar robót,
- wzór oferty cenowej.
Zamieszczono:
1. BIP Urzędu Gminy od dn.26.06.2017 r.
2. Tablica Ogłoszeń UG od dn. 26.06.2017 r
3. a/a.

WÓJT GMINY
/-/Zdzisław Dulias

