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 Kuślin, dnia 31 sierpnia 2020 roku  

DGK.271.2.8.2020   

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

 

 

1. Zamawiający: Gmina Kuślin ul. Emilii Sczanieckiej 4, 64-316 Kuślin 

(nazwa zamawiającego ) 

zaprasza do złożenia ofert na: 

2. Przedmiot zamówienia: Budowa boiska do siatkówki plażowej oraz piłki nożnej 

plażowej  

a) 2.1 Zakres zadania:  Budowa boiska do siatkówki plażowej oraz piłki nożnej 

plażowej w miejscowości Wąsowo zgodnie z opracowanym projektem. 

Wspólny słownik zamówień CPV: 37450000-7 
  

2. Wymagania oferenta wobec wykonawcy:  

 

2.1 Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu: 
 

3.1.1 Wykonawca wykaże się odpowiednim sprzętem   

 Przedstawi zestawienie sprzętu, którym dysponuję ( załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) 

 

3.1.2. Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie. 

 

Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełnienia niniejszego warunku. 

 

3.1.3. Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem osobowym. 

 
3. Kryterium Oceny ofert:  

 

Kryterium Ceny –60 % 

Kryterium Gwarancji 40 % 
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(60 miesięcy- 40 pkt 

48 miesięcy – 30 pkt 

36 miesięcy -20 pkt 

24 miesiące- 10 pkt 

12 miesięcy- 0 pkt) 

 

4. Termin realizacji zamówienia do 16 października 2020 roku  

 

5. Miejsce i termin złożenia oferty: Oferty należy składać do dnia 08.09.2020, do godz. 12 

w siedzibie Zamawiającego pokój nr 15 (adres ul. Emilii Sczanieckiej 4, 64-316 Kuślin)  

6. Termin otwarcia ofert: 08.09.2020 r. godz. 12:15  

7. Warunki płatności: Przelew  

8. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami  - Patryk Klaczyk tel. 61 44 72 724 
 

9. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku 

polskim. Ofertę umieścić w zabezpieczonej kopercie opisanej : nazwa i adres 

zamawiającego, nazwa i adres oferenta, „Zapytanie ofertowe budowa boiska do 

siatkówki plażowej oraz piłki nożnej plażowej” 

 

10.Treść oferty: 
 

10.1. Nazwa wykonawcy .................................................................................................  

10.2. Adres wykonawcy .................................................................................................  

10.3. NIP        ...................................................................................................................  

10.4. Regon ......................................................................................................................  

10.5. Nr rachunku bankowego .......................................................................................  

10.6. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za: 

Cenę netto ........................... zł (słownie złotych ...........................................................  

 .................................................................................................................................................... ) 

Podatek VAT ....................... zł (słownie złotych ...........................................................  

…………………. ...................................................................................................................... ) 

 

Cenę brutto ........................... zł (słownie złotych ...........................................................  

 ................................................................................................................................................... ) 
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10.7. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie 

wnoszę do niego zastrzeżeń. 

10.8. Termin realizacji zamówienia .......................................................... ………. 

10.9.Okres gwarancji ..................................................................................  

10.10. Potwierdzam termin realizacji zamówienia do dnia ........................  

10.11. Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu cenowym. 

 

 

 

 

………………dnia...........................              …………………………………………. 
                   (podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej) 

Pieczątka wykonawcy 

 


