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.....Orzesze.., dnia …14.09.2015r. 
………RCW/09/2015/AJ 
                   (NUMER SPRAWY) 
 

Ogłoszenie o przeprowadzeniu rozeznania cenowego 
 

Nazwa Zamawiającego 
 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
43-180 Orzesze ul. Wieniawskiego 4 

 

ZAPRASZA 
 

 do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.: 

„DOSTAWA OPAŁU DO KOTŁOWNI GMINNYCH ADMINISTROWANYC H 

PRZEZ ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W 

ORZESZU” 

1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: 

a) Oferta musi być złożona .w..Formie pisemnej 

b) Ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie, 

c) Ma być napisana w języku polskim, czytelnie i trwałą techniką, 

d) Ma obejmować całość zamówienia. 

2. Opis przedmiotu zamówienia (stanowi załącznik nr 1)  

3. Wymagany termin realizacji zamówienia od podpisania umowy do 30.04.2016 rok 

4. Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie się kierował 

kryterium  

CENA –  ..95% 

Termin płatności 30 dni -  5% 

5. Propozycja ma zawierać następujące dokumenty: 

a) Formularz propozycji wg załączonego wzoru, 

b) Wypełniony i zaparafowany projekt umowy. 

c) wypis z Ewidencji działalności gospodarczej lub z KRS*, 

6. Opis sposobu obliczania ceny w składanej propozycji cenowej (ofertowej): 

Zaproponowana cena powinna zawierać: 

• Wartość usługi/dostawy/ określoną w oparciu o przedmiot zamówienia, 

• Obowiązujący podatek od towarów i usług. 

Załącznik nr 2 do Zasad wydatkowania środków finansowych w   Gminie Orzesze dla 
zamówień (zadań), do których nie stosuje się ustawy z dnia 
29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  zgodnie z art. 4 pkt 8  w/w  ustawy 
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Cena podana przez wykonawcę jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie 

będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.  

7. Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez 

niego wymogom, zgodnie z kryteriami określonymi w punkcie 4. 

8. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej (ofertowej): 

Propozycję cenową (ofertową) należy złożyć w terminie do dnia …29.09.2015 do godziny 

10.00, w formie zgodnej ze wskazaniem zamawiającego, w siedzibie Zamawiającego: 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 43-180 Orzesze ul. Wieniawskiego 4 

Propozycja otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie 

uwzględniona przy wyborze. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną 

przez siebie propozycję przed terminem upływu jej składania. 

9. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami z ramienia zamawiającego są: 

Adam Jabłoński, tel. 32 2213412 

fax 32 2215263 e-mail zgkim@orzesze.pl 

10. Informacje dotyczące zawierania umowy: 

W terminie wyznaczonym przez zamawiającego w powiadomieniu o wyborze propozycji 

cenowej (ofertowej) wybrany wykonawca zobowiązany jest podpisać umowę w komórce 

merytorycznej Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 43-180 Orzesze ul. 

Wieniawskiego 4 

 

11. Załączniki: 
1) Opis przedmiotu zamówienia 
2) Oferta propozycja cenowa (WZÓR) 
3) Umowa projekt 

 
 
 
 

 
......................................................... 
                           (podpis) 
 

 
 
 
* jeżeli dotyczy 


