Gmina Smołdzino
ul. Kościuszki 3, 76-214 Smołdzino
tel. +48 59 811 72 15
fax.+48 59 811 74 60
http://bip.smoldzino.com.pl/
e-mail: zk.bhp@smoldzino.com.pl

Smołdzino, dn. 22 marca 2012 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Gmina Smołdzino zaprasza do złożenia ofert w trybie zapytania ofertowego o wartości
poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz. U. Z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.), do którego nie maja
zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych na wykonanie następującego zadania:
I. ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Smołdzino
ul. Kościuszki 3, 76-214 Smołdzino
tel. +48 59 811 72 15
fax.+48 59 811 74 60
http://bip.smoldzino.com.pl/
e-mail: zk.bhp@smoldzino.com.pl
Regon 000551763
NIP 839-20-45-762
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiotem zamówienia jest:
Sprzedaż masztu antenowego w Gardnie Wielkiej przy Pl. Wolności 7, dz. nr 475
2.

Zakres przedmiotu zamówienia:
1. Maszt antenowy wykonany z kształtowników stalowych (kątowników) stanowiących
konstrukcję wiązarów w kształcie czworoboków. Nie stanowi elementu instalacji zasilającej
budynek Gminnego Ośrodka Zdrowia.
2. Wymiary kątowników 50x50x5 cm;
3. Zły stan techniczny poszczególnych elementów konstrukcji masztu.
4. Obiekt masztu zakotwiony w gruncie na stopach żelbetowych o złym stanie technicznym.
5. Odległości usytuowania:
- od działek nr 476, 477/1, 477/2 wynosi 2,70 m;
- od części budynku w linii zabudowy przy Pl. Wolności wynosi 8,75 m.
6. Wysokość masztu do 16 m.
7. Wykonawca przedstawi oferowaną kwotę za zakup wieży. Wykonawca zobowiązany jest ją
rozebrać i uprzątnąć teren z jej pozostałości.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 7 dni od dnia podpisania umowy.
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.
Oferta powinna:

−
−
−

być opatrzona pieczątką firmową,
posiadać datę sporządzenia,
zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
być podpisana czytelnie przez Wykonawcę.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres:
zk.bhp@smoldzino.com.pl, faksem na nr: +48 59 811 74 60, poczty, kuriera lub też
dostarczona osobiście na adres: Urząd Gminy Smołdzino, ul. Kościuszki 3, 76-214 Smołdzino
do dnia 29.03.2012 r. do godz. 12:00.
3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert.
VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi oferentów drogą pocztową oraz faxem.
VII. DODATKOWE INFORMACJE:
Dodatkowych informacji udziela:
nt. przedmiotu zamówienia - Pani Halina Poleszak;
e-mail: inwestycje@smoldzino.com.pl
Pan Michał Kordylas
e-mail: zk.bhp@smoldzino.com.pl
VIII. ZAŁĄCZNIKI:
1. Inwentaryzacja i obmiary w terenie;
2. Wzór formularza ofertowego.
/-/ Zastępca Wójta Gminy Smołdzino
Małgorzata Żebrowska

