
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/11/2021 

Z wyłączeniem procedur określonych w Ustawie Prawo Zamówień Publicznych z uwagi na wartość 
zamówienia (art. 2 ust.1 pkt 1. ustawy z 11.09.2019 r.- Prawo zamówień publicznych (tekst 

jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zmianami) 

 

Zamawiający: 

Gmina Łubowo 

tel. (061) 427-59-20 

 

Zapraszam do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: 

„Rozbudowa sieci wodociągowej w Imielnie, budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w 

Łubowie i Rzegnowie oraz budowa przyłącza wodociągowego w Myślęcinie i Lednogórze, 

gmina Łubowo.” 

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane 

 

1. Określenie przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa sieci wodociągowej w Imielnie, budowa przyłącza 

kanalizacji sanitarnej w Łubowie i Rzegnowie oraz budowa przyłącza wodociągowego w 

Myślęcinie i Lednogórze, gmina Łubowo, zgodnie z dokumentacja techniczną, stanowiącą 

załącznik do niniejszego zapytania ofertowego. 

 

2. Termin wykonania zamówienia: 

do 31 stycznia 2022 roku 

3. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia: 

 Komplet dokumentów przesłany w załączeniu 
 Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są: 

 

Marta Kalmus, Joanna Hulewicz, Tomasz Hartwich 

Zapytania można składać pod adresem drogi@lubowo.pl 



4. Opis wymagań stawianych wykonawcy  

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy: 

 Posiadający uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli 
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,  

 Wykonawca w trakcie wykonywania prac musi dysponować osobą kierownika budowy, 
posiadającego uprawnienia budowlane, właściwe dla przedmiotu umowy  

 Posiadający niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także 
pracowników zdolnych do wykonania niniejszego zamówienia, 

 Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
przedmiotowego zamówienia. 

 Których rachunek bankowy wskazany w umowie jest rachunkiem firmowym wykorzystywanym do 
prowadzenia działalności gospodarczej i widnieje na białej liście podatników VAT. 

 Gwarancja: 60 miesięcy  

5. Zawartość oferty. 

Oferta wykonawcy musi zawierać następujące dokumenty: 

 formularz ofertowy 

6. Opis sposobu obliczenia ceny ofertowej: 

- cenę ofertową należy przedstawić jako cenę: netto, podatek VAT, brutto, 

- cena ofertowa podana przez wykonawcę obowiązuje przez okres ważności umowy i nie podlega 
waloryzacji – cena ryczałtowa, 

- przedmiary są elementem pomocniczym sporządzeniu oferty, z uwagi na charakter ryczałtowy 
rozliczenia nie są podstawą wyceny robót. 

7. Przy wyborze oferty, zamawiający będzie się kierował kryterium: 

- Najniższa cena brutto – Cena-100%. 

8. Forma, miejsce i termin złożenia oferty: 

- ofertę należy sporządzić w języku polskim w sposób czytelny na załączonym druku - „Formularz 
ofertowy”, 

- ofertę należy składać w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 25 listopada 2021, do godz. 10:00 w 
siedzibie zamawiającego tj. Urząd Gminy Łubowo, Łubowo 1, w biurze podawczym  
z dopiskiem nie otwierać przed  godz. 10.30 dnia 25 listopada 2021r. 

- Oferta otrzymana przez zamawiającego po ww. terminie zostanie zwrócona wykonawcy bez 
otwierania. 

- Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem 
upływu do jej składania. 



9. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: 

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w sali sesyjnej (w reżimie sanitarnym) w Urzędzie Gminy Łubowo 
w dniu 29 listopada 2021roku. 

Ogłoszenie o otwartych ofertach zostanie zamieszczone na stronie Zamawiającego www.lubowo.pl 
oraz przesłanie drogą elektroniczną do każdego z oferentów w dniu 29.11.2021 r. 

10. Sytuacje dopuszczające unieważnienie postępowania. 

Zamawiający unieważni prowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 
w następujących przypadkach: 

1) nie złożono żadnej oferty spełniającej wymagania udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 
4; 

2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia (Zamawiający może podjąć decyzję o zwiększeniu wskazanej kwoty, jeśli 
zaistnieje taka możliwość) 

3) wystąpiła zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie  

zamówienia nie leży w interesie publicznym; 

 

W załączeniu: 

1. Wzór druku „Formularz ofertowy” – załącznik nr 1 

2. Dokumentacja techniczna wraz z przedmiarami – załącznik nr 2 

3. Wzór umowy - załącznik nr 3 

 

 

 

 

 

................................................. 

Łubowo, dnia 19 listopada 2021 r.  

    Pieczątka zamawiającego 
 

http://www.lubowo.pl/

