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Zapytanie ofertowe 

I. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji elektrycznej wg. załączonej doku-
mentacji technicznej oraz ułożenie okablowania pod montaż nagłośnienia hali  namioto-
wej lodowiska Gminnego Ośrodka Sportu i Turystyki,  ul. Sportowa 4  98-400 Wieru-
szów. 

Materiały, konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia zostaną dostarczone przez Zama-
wiającego.   
II. Wykonawca zobowiązuje się do: 

a) wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz sztuki bu-

dowlanej, 

b) zakończenia realizacji przedmiotu umowy: do dnia 20 grudnia 2016r. 

 III. Termin płatności: 14 dni od dnia wystawienia faktury. 

IV.  Kryterium oceny ofert: cena 100%. 
W cenę należy wliczyć obowiązujący podatek od towarów i usług VAT. Cena oferty brutto jest 
ceną  ostateczną obejmującą wszelkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia, 
zgodnie z zapytaniem ofertowym.  Wyszczególniona w formularzu ofertowym cena wykona-
nia ma charakter niezmienny, czyli ryczałtowy. 
 

  

 

 

 

V. Forma złożenia oferty : 



1) ............................................................................... Ofertę należy złożyć  w formie pi-

semnej, w języku polskim w jednym egzemplarzu, 

2) ............................................................................... Oferta powinna być czytelna, 

3) ............................................................................... Ofertę oraz wszystkie załączniki do 

oferty podpisują osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy 

Ofertę  należy przesłać lub złożyć terminie do 5 grudnia  2016 roku, godz.10.00 na dostar-

czonym formularzu w zaklejonej kopercie w Biurze GOSiT  w Wieruszowie ul. Sportowa 4 lub 

przesłać na adres: 

Gminny Ośrodek Sportu i Turystyki w Wieruszowie ul. Sportowa 4,  98-400 Wieruszów 

Na przesłanej kopercie należy umieścić : 

a) nazwę i adres Zamawiającego 

b) nazwę i adres Wykonawcy 

c) napis: „ Oferta na wykonanie instalacji elektrycznej hali namiotowej lodowiska GOSiT 

Wieruszów, ” 

 

VI. Sposób rozstrzygnięcia 

Rozstrzygnięcie procesu wyboru oferty odbędzie się w terminie do 7 dni od daty zakończenia 

terminu składania ofert. Wyniki rozstrzygnięcia wyboru oferty zostaną opublikowane na stro-

nie internetowej www.gosit-wieruszow.pl zaś oferent, którego oferta została wybrana zostanie 

powiadomiony telefonicznie. 
 

VIII. Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela: 

Dyrektor GOSiT Maciej Baciński  , Tel :728315381 

 

IX. Zamawiający  zastrzega możliwość rezygnacji z całości bądź części realizacji zadania, 
jeżeli wartość złożonych  ofert będzie wyższa od kwoty, którą zamierza przeznaczyć na 
realizacje powyższego zadania. 

Załączniki: 
- Formularz ofertowy, 
 
 
 
 
 
 
 



Formularz ofertowy 
Oferta 
 
 
Dane oferenta 
…............................................................................ 
…............................................................................. 
…............................................................................. 
 
 
 
                  Gminny Ośrodek Sportu i Turystki 
                                                                                   Ul. Sportowa 4 
       98-400 Wieruszów 
 
 

Odpowiadając na zapytanie ofertowe  na wykonanie instalacji elektrycznej wg. załączonej do-
kumentacji technicznej oraz ułożenia okablowania pod montaż nagłośnienia hali  namiotowej 
lodowiska Gminnego Ośrodka Sportu i Turystyki,  ul. Sportowa 4  98-400 Wieruszów. 

oferuję  wykonanie przedmiotu zamówienia   za cenę    w wysokości...............brutto . 
 
słownie :...................................................................................................................................... 
 
 
 
Oświadczam, że zobowiązuję się  do wykonania ww.  zamówienia na warunkach i w terminie 
określonym  przez zamawiającego w zapytaniu ofertowym. 
 
 
       Podpis 
 
       …......................................... 
 
 
       Miejsce i data 
 
       …............................................ 
 
 
 

 
 

 
 

 
 


