
Zapytanie ofertowe - prace remontowe miejsca pamięci narodowej w 
Białowieży ul. Browska 

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 24.01.2004r Prawo zamówień 
publicznych - wartość nie przekracza wyrażonej w złotych kwocie 14.000 zł euro 
(art. 4 pkt 8 ustawy) 

Zamawiający - Gmina Białowieża 

Nazwa projektu - prace remontowe miejsca pamięci narodowej w Białowieży 
ul. Browska 

Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia: 
Naprawa ogrodzenia betonowego i bramy wejściowej, odnowienie krzyża 
drewnianego i metalowego i ułożenie przy nim płyty, renowacja i oczyszczenie 
elementów betonowych oraz metalowych jak też uporządkowanie zieleni przy mogile 
zbiorowej ofiar terroru niemieckiego z 1942r Białowieża ul. Browska. 

Rodzaj i opis kryteriów, którym zamawiający będzie się kierował przy 
wyborze oferty: 
- przy wyborze zamawiający będzie się kierował kryterium - cena 

Miejsce, sposób i termin składania ofert: 
Ofertę do zapytania należy przesłać na adres: Urząd Gminy Białowieża 17-230 
Białowieża ul. Sportowa 1 lub złożyć osobiście w terminie 20.06.2012r 

Rozstrzygnięcie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia:22.06.2012r 
Termin realizacji zamówienia - 31.08.2012r 

Zapytania o przedmiot zamówienia: 

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Pani Małgorzata 
Tyszko 

tel. 85 6812487 wew. 32 

mgr 



FORMULARZ OFERTOWY 

Dane dotyczące wykonawcy: 
Nazwa 
Siedziba 
Nr telefonu/faks 
nr NIP 
nr REGON 
Dane dotyczące zamawiającego 
Gmina Białowieża 
17-230 Białowieża ul. Sportowa 1 
Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek w godz. 800 - 1600, 
Telefon: 85 6812487 wew. 32 

Zobowiązuję się wykonać: 
Naprawy ogrodzenia betonowego i bramy wejściowej, odnowienie krzyża drewnianego i 
metalowego i ułożenie przy nim płyty, renowacja i oczyszczenie elementów betonowych oraz 
metalowych jak też uporządkowanie zieleni przy mogile zbiorowej ofiar terroru niemieckiego z 
1942r do dnia za kwotę łącznie: 
cena netto zł 
(słownie: ) 
podatek VAT zł 
cena brutto zł 
(słownie: ) 
Uważam się za związanego niniejszą ofertą do dnia 

Oświadczam, że akceptuję: 

1. Proponowany przez zamawiającego wzór umowy. 

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam: 

1. kserokopię niezbędnych uprawnień w przedmiocie zamówienia 

Inne informacje wykonawcy: 
1. Oświadczam, że nie posiadam zaległości z tytułu opłaty wymaganych podatków i opłat. 

(imię i nazwisko)podpis uprawnionego przedstawiciela wydawcy 


