
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

Wójt Gminy Złotów 

wszczyna postępowanie w trybie zapytania ofertowego na:  

„Zakup oraz dostawa betonowej kostki brukowej i innych drogowych 

materiałów konstrukcyjnych do budowy min. chodnika w Rdawnicy, 

chodnika w Sławianowie, oraz utwardzenia terenu w Górznej, Klukowie, 

Świętej” 

i zaprasza do złożenia oferty 

Do prowadzonego postępowania  nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 

poz. 759, ze zmianami) - art.4 pkt. 8 ustawy. 

1.Przedmiot zamówienia  obejmuje zakup oraz dostawa betonowej kostki brukowej i 

innych drogowych materiałów konstrukcyjnych do budowy min. chodnika w Rdawnicy, 

chodnika w Sławianowie, oraz utwardzenia terenu w Górznej, Klukowie, Świętej a w 

szczególności:  

Kostka betonowa  gr. 6 cm szara – ok 500 m
2 

Kostka betonowa gr. 6 cm kolorowa – ok 20 m
2 

 

Kostka betonowa gr. 8 cm szara – ok 40 m
2 

Krawężniki chodnikowe 25 x 8  x 100 cm- ok 100 mb 

Krawężniki drogowe 30x15x100 – ok 50 mb 

2. Termin realizacji zamówienia: wg zapotrzebowania zamawiającego z tygodniowym 

wyprzedzeniem – w terminie od 06.05.2013 r. do 30.09.2013 

3.O zamówienie mogą się ubiegać wykonawcy, którzy złożą pisemną ofertę 

zawierającą cenę jednostkową netto, oferowaną za wykonanie przedmiotu 

zamówienia. 

4.Cena oferty ma charakter ryczałtu i powinna obejmować wszystkie 

koszty towarzyszące realizacji zamówienia. 

5.Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena - 100% 

6.Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Złotowie w terminie do 

06.05.2013 r. do godz. 11
oo

 w pokoju nr l (sekretariat). 

 

Uwagi: W ofercie należy przedstawić ceny jednostkowe w/w materiałów tj. cena za  m
2
 lub  

mb. Dostawa materiałów w odległości max. ok. 20 km od Złotowa. 

 

 

 

                                                                                               ………………………………. 
                                                                                                                   / zamawiający/ 

 



 

 

 
          miejscowość, data 

 

 

 

………………………………..       
pieczątka firmowa 

 

 

        Wójt 

        Gminy Złotów 

        Ul. Leśna 7 

        77-400 Złotów 
 

 

     OFERTA 

 

Nawiązując do realizacji zadania „Zakup oraz dostawa betonowej kostki brukowej 

i innych drogowych materiałów konstrukcyjnych do budowy min. chodnika w 

Rdawnicy, chodnika w Sławianowie, oraz utwardzenia terenu w Górznej, Klukowie, 

Świętej.” 
 

……………………………………………………………………………………………… 

             /nazwa i adres wykonawcy/ 

 

 

……………………………………………………………………………………………… 

 

przedstawia niniejszą ofertę: 

Nazwa materiału Cena jedostkowa netto: 

Kostka betonowa  gr. 6 cm szara m
2 

Kostka betonowa gr. 6 cm kolorowa m
2 

Kostka betonowa gr. 8 cm szara 
 

m
2 

Krawężniki chodnikowe 25 x 8  x 100 cm mb 

Krawężniki drogowe 30x15x100  mb 

 

1.W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w 

miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego 

 

 

 

 

 

 

 

      ……………………………………………….
       Podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania  

Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu  

 

 


