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Gmina Żabia Wola  
ul. Główna 3 

96 – 321 Żabia Wola 

Załącznik nr 2b do regulaminu 

 

 
ZAPYTANIE OFERTOWE 

Nr sprawy GKI.271.AK-31.2011 

 
 
Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 

Prawo zamówień publicznych tekst jednolity Dz. U. 2010r. Nr 113 poz. 759. z późn. 

zm.  

1) Zamawiający: 
 
Gmina Żabia Wola  ul. Główna 3 96-321 Żabia Wola Tel./46/857-81-81 w 30  

Fax: /46/ 857-81-81 wew. 26 

zaprasza do złożenia oferty na: Wykonanie i zamontowanie drewnianych bram 
(ilość 2 szt. wymiary szer. 2,50m x wys. 2,50m oraz szer. 3,50m x wys. 3,50m) 
wejściowych na teren Lasku Żabiowolskiego oraz wykonanie  napisów (treść 
wskazana przez Zamawiającego) na bramie wejściowej dla realizacji projektu 
„Ścieżka edukacji przyrodniczo – leśnej i zdrowego stylu życia” w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-20013, Oś 4 Leader Działania 413 
Wdrażanie  lokalnych strategii rozwoju  

 Fakturowanie będzie realizowane w po całościowym odebraniu przedmiotu 
zamówienia.  
 

2) Termin realizacji zamówienia: od podpisania umowy do dnia 19 grudnia 

2011r 

3) Miejsce lub sposób uzyskania informacji o udzielenie zamówienia:  

 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania 

ofertowego. Ze strony Zamawiającego uprawnionym do udzielania wyjaśnień jest:  

Agnieszka Karkulak i Elżbieta Jankowska w Referacie GKI tel. 468578181 wew. 

30 

4) Kryteria wyboru ofert: 100% cena  

5) Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie   
     dokumentów i oświadczeń (np. posiadanie koncesji, zezwolenia):  
Kopia (poświadczona za zgodność z oryginałem) aktualnego odpisu z właściwego 
rejestru lub kopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, 
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji 
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działalności gospodarczej – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert  
 

5) Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w języku polskim,  

w formie pisemnej, na maszynie lub komputerze, nieścieralnym atramentem,  

Do oferty wykonawcy dołączają następujące dokumenty:  

1. Wypełniony formularz ofertowy  

2. Dokumenty potwierdzające uprawnienia do wykonywania określonej 

działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania 

takich uprawnień, 

6) Miejsce i termin złożenia ofert:  

Ofertę na formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 8.12.2011r  do godz. 

1000  w formie:  

a) Pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Urząd Gminy Żabia Wola, ul. Główna 

3, 96-321 Żabia Wola, w kancelarii zamawiającego, pokój nr 6, lub e-mail: 

urzad@zabiawola.pl 

       

 

W załączeniu: 

1. Formularz oferty 

 


