
Zaproszenie do złożenia oferty 

Gmina Opatów w postępowaniu o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu 

stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  /Dz. U. z 

2010 r. nr 113, poz.759 z późniejszymi zmianami/zaprasza do złożenia oferty  na 

opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę i adaptację 

budynku po Bibliotece Publicznej przy ul. L. Czarnego 6 oraz budynku po byłym 

areszcie przy ul. Sienkiewicza 5 na cele mieszkaniowe.  

Zakres opracowania: 
 

1.wykonanie niezbędnej inwentaryzacji budynków; 

2. wykonanie projektu budowlanego ; 

3. opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych; 

4. sporządzenie przedmiaru robót w układzie kosztorysowym; 

5.sporządzenie kosztorysu inwestorskiego w oparciu o funkcjonujące na rynku 

katalogi 

6. dokumentację należy sporządzić w formie papierowej w 5 egz. + 1 egz. w wersji 

elektronicznej 

Termin realizacji do 28 lutego 2016 r. 

W ofercie prosimy podać cenę netto i brutto wykonania opracowania dokumentacji 

projektowo-kosztorysowej na przebudowę i adaptację budynków na cele 

mieszkaniowe.  Prosimy o założenie  oferty cenowej /druk oferty w załączeniu/  

w terminie do dnia 8 stycznia 2016 r. godz. 14.00 w sekretariacie Urzędu Miasta i 

Gminy w Opatowie lub przesłanie pocztą do w/w terminu. Oferty złożone po terminie 

nie będą rozpatrywane. Kryterium wyboru oferty stanowi cena wykonania 

dokumentacji.  

Z wykonawcą, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie  podpisana umowa.   
 

Kontakt z Inwestorem  pod nr tel. 15 8681313, 15 8681319 

  



….............................................................   …………………………………………… 

  ( pieczęć firmy)                                                                                  miejscowość, data/  

 

O f e r t a  

Nawiązując do zaproszenia oferujemy opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 

na przebudowę i adaptację budynku po Bibliotece Publicznej przy  

ul. L. Czarnego 6 oraz budynku po byłym areszcie przy ul. Sienkiewicza 5 na cele 

mieszkaniowe za cenę:  

Cena netto: …........................................................zł  
 
VAT: …...................................................................zł 
 
Cena brutto ….......................................................zł 
 
Słownie: …......................................................................................................................... 
 
Termin płatności: 30 dni  
 
Termin wykonania: do 28.02.2016 r.  
 

Osobą/ osobami do kontaktów z zamawiającym jest ….......................................... 

tel. kontaktowy …..................................   

 

1. Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą przez okres 30 dni. Bieg 
terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania 
ofert.  

 

                      

                                                    ….....................................................
                                          / podpisy osób upoważnionych / 


