
Załacznik Nr 5

Do Regulaminu zamówień publicznych

UMiG Staszów

Staszów, dnia 29.01.2016r. 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 
dla zamówień o wartości nie przekraczającej 

wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

Gmina Staszów
28-200 Staszów, ul. Opatowska 31,

www.staszow.pl

Wydział Inwestycji, Planowania Przestrzennego
i Pozyskiwania Środków Finansowych

(wydział merytoryczny)

tel. (015) 864-20-14, fax (015) 864-32-61
e-mail: ........................

Zapraszam do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.:

„Rozbudowa budynku świetlicy i przedszkola polegająca na dobudowie 
tarasu zadaszonego – sołectwo Dobra”.

Rodzaj zamówienia: robota budowlana
 (usługa/dostawa/robota budowlana)

1. Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje: rozbudowę budynku świetlicy i przedszkola polegająca na 
dobudowie zadaszenia tarasu z instalacją elektryczną na działce nr 136 w Dobrej.

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie robót zgodnie z załączonym przedmiarem i projektem 
budowlanym.

CPV: – 45261000 – 4 – Roboty w zakresie pokryć i konstrukcji dachowych
CPV:-  45310000 – 3 -Roboty w zakresie instalacji elektrycznej

     
2. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia : Szczegółowe

informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie
zamawiającego - Urząd Miasta i Gminy w Staszowie, ul. Opatowska 31, pok. nr 212 lub
telefonicznie pod numerem tel. /015/864 83 48

          
Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są: Dorota Lipińska – Kierownik 
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w Wydziale Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Pozyskiwania Środków Finansowych, Robert 
Widanka inspektor w/w wydziale.
3.     Termin wykonania zamówienia: 

Wymagany / pożądany termin realizacji zamówienia – od dnia podpisania umowy do 29.04.2016r.

4.    Opis wymagań stawianych wykonawcy:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
posiadają niezbędne doświadczenie dla wykonania przedmiotowego zamówienia.
5.    `Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:

Oferta z najniższą ceną złożona przez wykonawcę, spełniającego określone wymagania zostanie
wybrana jako oferta najkorzystniejsza.
100% - cena
6                                        Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie, 28-200 Staszów,  
ul. Opatowska 31, sekretariat-pokój 104 osobiście, pocztą lub przesłać faksem na nr 
(015) 864-32-61 w terminie do dnia 16.02.2016r. do godz. 1400 

Oferta winna być sporządzona na „Formularzu oferty cenowej” - druk w załączeniu

7. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę), siedzibę i adres
wykonawcy, którego ofertę wybrano zostanie przesłana pocztą lub przekazana telefonicznie
najpóźniej w terminie 7 dni od dnia składania ofert.

8. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy:

Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana telefonicznie wykonawcy,
którego ofertę wybrano.

Burmistrz Miasta i Gminy Staszów
mgr Leszek Kopeć
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