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ZAPYTANIE OFERTOWE 
 
Dotyczy: post ępowania o udzielenie zamówienia na zadanie pn. „Bud owa Otwartych Stref 
Aktywno ści na terenie Gminy Rzepiennik Strzy żewski w miejscowo ściach Olszyny, Rzepiennik 
Suchy oraz Turza”, prowadzonego bez stosowania prze pisów ustawy Prawo zamówie ń 
publicznych. 

 

Gmina Rzepiennik Strzyżewski, 33-163 Rzepiennik Strzyżewski 400, zwana dalej Zamawiającym, 

niniejszym zaprasza do składania ofert w przedmiotowym postępowaniu. 

Opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja załączona do niniejszego zaproszenia tj. : 

- trzy  projekt budowlane dla: OSA Turza, OSA Olszyny,  OSA Rzepiennik Suchy,  

- trzy STWiOR dla: OSA Turza, OSA Olszyny,  OSA Rzepiennik Suchy. 

Dodatkowo zamawiający załącza zgłoszenia budowlane oraz zaświadczenia o nie wniesieniu 

sprzeciwu przez Starostę Tarnowskiego dla OSA Turza, OSA Olszyny, OSA Rzepiennik Suchy jako 

potwierdzenie przygotowania zadania do realizacji. 

 

Ofertę, zawierającą wypełniony formularz „OFERTA” należy umieścić w opakowaniu 

uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez jego uszkodzenia. Opakowanie winno być oznaczone 

nazwą i adresem Wykonawcy oraz opisane: „Budowa Otwartych Stref Aktywności na terenie Gminy 

Rzepiennik Strzyżewski w miejscowościach Olszyny, Rzepiennik Suchy oraz Turza" oraz „Nie otwierać 

przed 18 czerwca 2018 r. godz. 9.15”. 

 

Cenę oferty należy wyliczyć jako cenę ryczałtową w oparciu o załączoną dokumentację oraz 

przedmiary robót dla: OSA Turza, OSA Olszyny,  OSA Rzepiennik Suchy również załączone do 

niniejszego zaproszenia.. Załączone przedmiary robót mają charakter pomocniczy i są tylko 

uzupełnieniem opisu przedmiotu zamówienia. W cenie należy skalkulować wszystkie koszty i czynności 

związane z realizacją zamówienia, między innymi: wszelkie koszty robót przygotowawczych, 

porządkowych, oraz inne koszty i opłaty wynikające z konieczności wykonania zamówienia. Tam, gdzie 

w dokumentacji technicznej zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, 

dostawca) materiałów i urządzeń Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń 

równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie odpowiednich parametrów 

technicznych, a podanie nazw własnych służy jedynie przedstawieniu standardów jakościowych 

oczekiwanych przez Zamawiającego. Dodatkowo zamawiający zastrzega sobie decyzję co do 



kolorystyki urządzeń do ćwiczeń, a na każdym z nich ma się znaleźć herb Gminy Rzepiennik 

Strzyżewski  naniesiony w sposób trwały w wymiarach uzgodnionych z zamawiającym.  

 

Cena oferty winna być wyrażona w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cenę za 

poszczególne części zamówienia należy przedstawić w formularzu „OFERTA” cyfrowo wyodrębnieniem 

podatku VAT, a  za cały przedmiot zamówienia natomiast cyfrowo i słownie, również z wyodrębnieniem 

podatku VAT. Ceny i stawki określone przez Wykonawcę nie będą zmieniane w toku realizacji 

zamówienia i nie będą podlegały waloryzacji. 

Oferty należy składać w budynku Urzędu Gminy Rzepiennik Strzyżewski, 33-163 Rzepiennik 

Strzyżewski 400, pokój nr 33 (Sekretariat), w nieprzekraczalnym terminie 18 czerwca 2018 r. do godz. 

09:00. Zostaną one otwarte w Urzędzie Gminy Rzepiennik Strzyżewski, 33-163 Rzepiennik Strzyżewski 

400, na sali obrad (I piętro) w dniu 18 czerwca 2018 r. o godz. 9.15. 

Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Oferty 

niekompletne lub zawierające istotne błędy zostaną odrzucone. Zamawiający zastrzega sobie prawo 

poprawy oczywistych omyłek pisarskich, oczywistych omyłek rachunkowych z uwzględnieniem 

konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, innych omyłek niepowodujących istotnych zmian 

w treści oferty. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w przeciwnym wypadku jego oferty 

będą odrzucone. 

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który przedłoży ofertę z najniższą ceną całkowitą.  

Cena całkowita  jest jedynym kryterium oceny ofert. W przypadku, gdy ceny całkowite ofert 

przekroczą kwotę jaką zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia postępowanie może 

zostać unieważnione. W przypadku gdy nie wpłynie żadna oferta postępowanie zostanie unieważnione. 

Zamawiający zastrzega sobie również prawo unieważnienia postępowania w innych uzasadnionych 

przypadkach. 

Zamawiający przekaże Wykonawcom informację o wynikach postępowania faksem i/lub pisemnie 

i/lub drogą elektroniczną. 

W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia 

umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych. 

Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest: Grzegorz Burkot , tel. (14) 65-35-503, fax 

(14) 65-30-502. 

Wójt Gminy  

Marek Kara ś 

 


