Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim
ul. J. Słowackiego 11
66-010 Nowogród Bobrzański

Nr telefonów i faksów
Centrala 68 329-09-62
Centrala 68 329-09-63
Centrala 68 329-09-64
Centrala 68 327-66-63
Budownictwo 68 327-66-10
Skarbnik Gminy 68 327-66-20

e-mail: now.bobrz.um@post.pl
web: www.nowogrodbobrz.pl
Dni i godziy urzędowania:
pn 7.30-16.30, wt-czw. 7.00-15.00,
piątek.7.00 – 14.00

Nowogród Bobrzański, 27.07.2018 r.
DBI.7011.13.2018 AZ

Zapytanie ofertowe
W związku z zamiarem udzielenia zamówienia publicznego poniżej kwoty określonej
w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U
z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim zwraca się
z zapytaniem ofertowym na realizację zadania: „Utwardzenie działki nr 436 do remizy
OSP w Drągowinie”.
I. Zamawiający:
Gmina Nowogród Bobrzańskim
ul. Słowackiego 11
66-010 Nowogród Bobrzański
II. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie z kostki brukowej zjazdu do remizy
strażackiej.
- Długość zjazdu ok. 13m
- szerokość ok. 8,60m
- Piasek, tłuczeń,
podsypka ok. 20cm + krawężniki
- kostka brukowa (8cm) została już zakupiona.
1. Zakres zamówienia obejmuje zakup wszystkich materiałów przewidzianych do realizacji
zamówienia
2. Po zakończeniu robót ale przed ostatecznym odbiorem przez Zamawiającego Wykonawca
zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy wraz z terenem przyległym
doprowadzenia ich do stanu, jaki był przed rozpoczęciem robót.
3.Wykonawca ma obowiązek utylizacji odpadów powstałych w wyniku prowadzonych robót
budowlanych.
4.Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych zgodnie ze sztuką
budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepisów BHP.
5.Transport materiałów na plac budowy oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i urządzeń
obciążają Wykonawcę.
6.Wykonawca w trakcie wykonywania robót ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo
swoich pracowników oraz innych osób znajdujących się w obrębie przekazanego placu
budowy z tytułu prowadzonych robót.

Termin realizacji: do 15.10.2018 r.
Termin składania ofert: 03.08.2018 r.
Miejsce składnia:
Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim
ul. Słowackiego 11
66-010 Nowogród Bobrzański
lub e-mail: a.zgobik@nowogrodbobrz.pl
Oferta będzie oceniana w następujący sposób:
- 100% - cena wykonania usługi / wymagane podanie ceny brutto
Osoba do kontaktu:
Aleksandra Zgobik
Tel: 68 329 09 62-64 wew. 125

Burmistrz
(-) Paweł Mierzwiak

