
Zawady, dn. 31.10.2016 r. 

ZP.271.1.9.2016 

Z A P Y T A N I E  O F E R T O W E  

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych  

(tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Gmina Popów zaprasza do składania ofert na realizację 

zadania p.n.: „Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w drodze 

gminnej, łączącej ul. Makuszyńskiego z ul. Piwną w m. Zawady, gm. Popów”. 

I. ZAMAWIAJĄCY 

Gmina Popów, Zawady, ul. Częstochowska 6, 42-110 Popów 

Tel. 34 317 70 67, e-mail: ug@gminapopow.pl 

NIP: 574-20-54-608; REGON: 151398362 

 

II. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia są roboty polegające na budowie: 

a) sieci wodociągowej na działce o nr ewid. 887/13, 887/3 i 509 wraz  

z przyłączem do działki zabudowanej nr ewid. 887/8 w miejscowości 

Zawady, gmina Popów; 

b) sieci kanalizacji sanitarnej na działce o nr ewid. 887/13, 887/3 i 509  wraz 

z przyłączem do działek o nr ewid. 887/5, 887/6, 887/7,887/8; 887/10, 

887/11, 887/12. 

2. Zakres robót obejmuje wykonanie w/w zadania według załączonego przedmiaru 

robót. 

3. Przyłącza wodociągowe do działek niezabudowanych nie są przedmiotem 

niniejszego zamówienia. 

 

III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA  

Zamówienie należy zrealizować w terminie sześciu tygodni od daty zawarcia umowy. 

 

IV. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Oferta musi zawierać: 

a) wypełniony formularz ofertowy; 

b) wypełnione oświadczenie dotyczące posiadania uprawnień do wykonania 

działalności lub czynności wynikających z zakresu prac określonych 

ogłoszeniem, o posiadanej wiedzy i doświadczeniu, dysponowaniu 

odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia oraz sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia (załącznik nr 1 do Formularza Ofertowego); 

2. Opis przygotowania oferty: 
a) oferta musi obejmować całość zamówienia; 

b) każdy wykonawca składa tylko jedną ofertę; 

c) ofertę należy umieścić w nieprzezroczystej kopercie oznaczonej: 

ZP.271.1.9.2016 – „Oferta na budowę wodociągu i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami  

w drodze gminnej, łączącej ul. Makuszyńskiego z ul. Piwną w m. Zawady, gm. Popów”. 

mailto:ug@gminapopow.pl


Nie otwierać przed 10.11.2016 r.  do godz. 12:00 

d) Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty; 

e) cena oferty musi uwzględniać wszelkie koszty realizacji zadania. 

 

V. KRYTERIUM OCENY OFERT 

Kryterium oceny ofert: najniższa cena. 

 

VI. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT 

Termin składania ofert: 10.11.2016 r. godzina 12:00 

Miejsce składania ofert: Urząd Gminy Popów, Zawady, ul. Częstochowska 6 , 42-110 Popów, 

pokój nr 12 (sekretariat). 

Oferty pod wskazany adres należy składać osobiście, za pośrednictwem posłańca (kuriera) lub 

drogą pocztową. (O terminie wpływu oferty do Zamawiającego decyduje data i godzina  

zarejestrowania jej pod wskazanym adresem). 

 

Otwarcie ofert nastąpi 10.11.2016 roku o godzinie 12:15, sala nr 10. 

 

O wyborze najkorzystniejszej oferty oferenci zostaną drogą mailową o oraz ogłoszeniem  

o wyborze zamieszczonym na stronie: www.bip.gminapopow.pl. 

 

VII. OSOBA DO KONTAKTU 

Monika Kowalczyk, adres e-mail: m.kowalczyk@gminapopow.pl, tel. 34 -317 -70 67 w. 224 

 

VIII. ZAŁĄCZNIKI 
1. Formularz ofertowy wraz z załącznikiem nr 1 

2. Przedmiar robót 

3. Projekt budowlano-wykonawczy 

4. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 

5. Projekt umowy 

 

 


