Dot.: Wykonania ogrodzenia i zasilania elektrycznego 6 szt. stacji meteorologicznych
w Województwie Lubuskim
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

LUBUSKA IZBA ROLNICZA ul. Kożuchowska 15 a w Zielonej Górze
zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego,
którego przedmiotem jest „Wykonanie ogrodzenia i zasilania elektrycznego 6 szt. stacji
meteorologicznych w Województwie Lubuskim”.
Przedmiotem zamówienia jest:
a) montaż ogrodzenia z siatki powlekanej o wymiarach 7,5 m x 7,5 m i wys. 1,8 m,
b) wykonanie zasilania elektrycznego stacji,
c) dokumentacja powykonawcza instalacji zasilającej z pomiarami elektrycznymi,
w następujących lokalizacjach:

1) Słonów 28 gm. Dobiegniew- dz. nr 241/2, teren prywatny (60,0 mb napowietrznej
linii zasilającej),
2) Lubniewice – dz. nr 586/3, teren gminnej oczyszczalni ścieków (30,0 mb kabla
zasilającego w wykopie),
3) Białków gm. Cybinka – dz. nr 264/4, teren gminny (30,0 mb kabla zasilającego w
wykopie)
4) Węgrzynice, gm. Skąpe – dz. nr 188/3 teren gminny (90,0 mb napowietrznej linii
zasilającej),
5) Dąbrowa – dz. nr 24 (260 mb kabla zasilającego w wykopie) - teren prywatny,
6) Brzeźnica – dz. nr 26/5, teren gminny (90,0 mb kabla zasilającego w wykopie, w
tym 20,0 mb przeciskiem pod drogą).
Zalecana jest wizja lokalna przed złożeniem oferty.

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zaproszenia do
złożenia oferty. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, chyba że prośba o
wyjaśnienie treści zaproszenia wpłynie do Zamawiającego na mniej niż 2 dni przed
terminem składania ofert.

2. Osobą uprawnioną do kontaktu z wykonawcami jest Pan Jacek Drąg, tel.: 693 794 542
w godz. od 800 do 1700.
3. Jedynym kryterium oceny ofert będzie cena.

4. Postępowanie może zostać zamknięte bez dokonywania wyboru ofert w przypadku,
gdy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego wystąpiła istotna zmiana
okoliczności, powodująca, że prowadzenie lub wykonanie zamówienia nie leży w
uzasadnionym interesie Lubuskiej Izby Rolniczej w Zielonej Górze lub może zostać
unieważnione bez podania przyczyny na każdym jego etapie.
5. Termin i miejsce składania ofert: 14.11.2018 r. do godz.1200

Lubuska Izba

Rolnicza, ul. Kożuchowska 15 a, 65-364 Zielona Góra ( w zamkniętym opakowaniu
z podaniem adresu Wykonawcy). Na kopercie umieścić napis: Oferta w trybie
zapytania ofertowego: „Wykonania ogrodzenia i zasilania elektrycznego 6

szt. stacji meteorologicznych w Województwie Lubuskim”. Otwarcie ofert
nastąpi w dniu 14.11.2018 r. o godz.1230 . Otwarcie ofert nie jest jawne.
6. Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
7. Termin realizacji zamówienia: 26 listopada 2018 r.
8. Ofertę złożyć należy na załączonym do niniejszego zaproszenia formularzu
ofertowym, z załączoną kopią dokumentu rejestrowego firmy poświadczoną za
zgodność z oryginałem.

…………………………………………

W załączeniu:
1.

Formularz ofertowy

Zał. nr 1
FORMULARZ OFERTOWY

...........................................................
............................................................
(nazwa i adres Wykonawcy/Wykonawców)

tel/fax: ................................................

OFERTA
Do: Lubuska Izba Rolnicza,
ul. Kożuchowska 15 a, 65-364 Zielona Góra

Wykonania

Dot.:

ogrodzenia

i

zasilania

elektrycznego

6

szt.

stacji

meteorologicznych w Województwie Lubuskim.

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty w trybie zapytania ofertowego
zadania

pn.:

„Wykonanie

ogrodzenia

i

zasilania

elektrycznego

na wykonanie

6

szt.

stacji

meteorologicznych w Województwie Lubuskim”.
składamy

ofertę

na

wykonanie

przedmiotu

zamówienia,

którego

zakres

określono

w zapytaniu, w cenie ryczałtowej:
netto: ………………………… zł (słownie złotych: …………………………………………….

złotych

00/100)

złotych:

+

podatek

VAT

….%:

…………….

zł

(słownie

…………………………………………………………… 00/100), tj. brutto: ……………….. zł (słownie:
………………………………………………………………. złotych 00/100 ),
Powyższa cena uwzględnia wszelkie koszty związane z realizacją w/w przedmiotu zamówienia.
Sposób naliczenia podatku VAT jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

1. Podana w ofercie cena ofertowa nie będzie podlegać zmianie i waloryzacji. Dopuszcza się
możliwość zmiany stawki VAT w dostosowaniu do obowiązujących w dniu wystawienia faktury
przepisów.

2. Akceptujemy warunki płatności: 7 dni od daty przyjęcia faktury.
3. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w zaproszeniu do składania
ofert czyli przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania
ofert określonym w zaproszeniu do złożenia oferty.

4. Ofertę niniejszą składamy na kolejno ponumerowanych stronach.
................................................dnia..............................................

.........................................................................................................................
Podpisy (osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie
prawnym lub posiadających stosowne pełnomocnictwo)
* - niepotrzebne skreślić

W załączeniu:
Poświadczona za zgodność z oryginałem kopia aktualnego dokumentu rejestrowego.

