Wierzbica 25.01.2018
RRN 6234.05.2018

Zapytanie ofertowe
Zamawiający – Gmina Wierzbica ul. Kościuszki 73, 26 – 680 Wierzbica zaprasza do złożenia oferty
cenowej na realizację zadania pn: opracowanie opinii przez biegłego rzeczoznawcę
w przedmiocie naruszenia art. 29 § 3 ustawy prawo wodne wobec naruszenia stosunków wodnych
przez podniesieniem i utwardzeniem ul. Oleńki w Radomiu dz 134 gm Radom .

Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie opinii zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie
naruszenia stosunków wodnych na dz 134 gm. Radom prze podniesienie i utwardzenie drogi
ul. Oleńki. Opinia powinna być sporządzona w 2 trzech egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej.

Termin wykonania zamówienia
Termin wykonania opracowania Zamawiający ustala na dzień 31.12.2018r.
Informacja o oświadczeniach i dokumentach jakie mają dostarczyć wykonawcy
Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Zapytania
Ofertowego. Do oferty należy dołączyć niezbędne uprawnienia w zakresie możliwość wykonywania
prac objętych zapytaniem tj postępowań wodnoprawnych .
Osoba uprawniona do kontaktu z ramienia Zamawiającego
P. Rafał Pyrka – tel 48 618 36 17 e-mail: srodowisko@wierzbica.pl
Opis sposobu przygotowania oferty
Oferta musi mieć formę pisemną i być sporządzona w języku polskim na załączniku nr 1 do
Zapytania Ofertowego
W przypadku przesyłek listowych koperta powinna być oznaczona następująco:
,,oferta na ; opracowanie opinii prze biegłego rzeczoznawcę w przedmiocie naruszenia art. 29 § 3
ustawy prawo wodne wobec naruszenia stosunków wodnych przez podniesieniem i utwardzeniem ul.
Oleńki w Radomiu dz 134 gm Radom .
Miejsce oraz termin składania ofert
Ofertę można składać :
za pośrednictwem poczty lub osobiście na adres : Urząd Gminy w Wierzbicy ul. Kościuszki 73,
26 – 680 Wierzbica w terminie do dnia 28.02.2018 do godziny 10 00 .
Wójt Gminy Wierzbica
/-/ Zdzisław Dulias

Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy

…………………………….
miejscowość i data

…………………………
pieczęć oferenta

Gmina Wierzbica
ul. Kościuszki 73
26 – 680 Wierzbica
Dane oferenta:
Nazwa………………………………………………………………………………………………….
Siedziba………………………………………………………………………………………………..
Nr telefonu /e-mail…………………………………………………………………………………….
NIP……………………………………………………………………………………………………..
Oferuję opracowanie opinii w przedmiocie naruszenia art. 29 § 3 ustawy prawo wodne wobec naruszenia
stosunków wodnych przez podniesieniem i utwardzeniem ul. Oleńki w Radomiu dz 134 gm Radom .
netto…………………(słownie……………………………………………………………………….)
brutto………………...(słownie……………………………………………………………………..)
Oświadczam że zapoznałem się z treścią zapytania oraz posiadam niezbędną
i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zadania.

wiedzę

Załączniki
1…………………………….
2…………………………….
3…………………………….

………………………………….
podpis oferenta

