
 

 

                                                                                                                     Kłodawa, 14.09.2020r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

W związku z realizacją projektu pn. „Rozwój  ogólnodostępnej   infrastruktury turystycznej, 

rekreacyjnej i kulturalnej poprzez budowę obiektu rekreacyjnego wraz  

z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Kłodawa”, Stowarzyszenie OKO- Oblicza 

Kłodawskich Okolic zwraca się z zapytaniem ofertowym w celu określenia kosztów budowa 

placu rekreacyjnego  o powierzchni asfaltowej w miejscowości Kłodawa.  

1. Zamawiający:                                                                                                     

Stowarzyszenie OKO- Oblicza Kłodawskich Okolic 

ul. Promykowa 4A 

66-415 Kłodawa 

2. Opis przedmiotu zamówienia 

Budowa placu rekreacyjnego o powierzchni 233,85 m2, o wymiarach 13,5m x 15,1m, 

nawierzchnia asfaltowa wg załączonego przedmiaru robót (poz. 1) stanowiącego 

załącznik nr 1 do zapytania. 

 

3. Termin i miejsce realizacji zamówienia: 

Termin realizacji zamówienia: do 30.03.2021r. 

Miejsce realizacji zamówienia: Kłodawa, działka nr 600/3  

4. Kryteria wyboru oferty: 

Cena – waga 100 %; 

Za najkorzystniejszą zamawiający uzna tą spośród ofert ważnych, która uzyska największą 

ilość punktów obliczoną wg następującego wzoru: 

Cn/ Cb X 100% = P  

Gdzie: 

Cn – cena najniższa; 

Cb – cena oferty badanej; 

P – całkowita liczba punktów. 

Oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów zostanie uznana za ofertę najkorzystniejszą. 

Cena oferty musi uwzględnić wszelkie koszty realizacji usługi. 



 

 

 

5. Składanie ofert: 

Ofertę cenową należy sporządzić na formularzu ofertowym, zgodnie ze wzorem z załącznika 

nr 2. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty. Ofertę 

należy złożyć do dnia 28.09.2020 r. do godziny 15:00 w formie pisemnej na adres Kłodawa  

ul. Promykowa 4A, 66-415 Kłodawa. 

6. Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami: 

Prezes Stowarzyszenia OKO – Magdalena Turska, tel. 512-980-938. 

7. Informacja w sprawie umowy: 

Z wybranym przez Zamawiającego Wykonawcą zostanie zawarta umowa. 

8. Termin związania ofertą 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

9. Unieważnienie postępowania 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. 

W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania. 

10. Postanowienia końcowe 

Do zapytania ofertowego załączono załącznik nr 1 – Przedmiar robót oraz załącznik nr 2 - 

Formularz ofertowy. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 2 

Formularz ofertowy 

 

Dane oferenta:                                                                                    Kłodawa, ……………………………… 

 

 

 

 

 

FOMULARZ OFERTOWY 

W nawiązaniu do zaproszenia do składania ofert na budowę placu rekreacyjnego   

o powierzchni asfaltowej w miejscowości Kłodawa. w ramach projektu pn. „Rozwój  

ogólnodostępnej   infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej poprzez budowę 

obiektu rekreacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Kłodawa”,  

oferuję wykonanie całości przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami zawartymi  

w Zapytaniu Ofertowym  za cenę: 

 

Cena netto: …………………………………………. zł 

 

Słownie: ………………………………………………………………………………………. 

 

Cena brutto: …………………………………………zł 

 

Słownie: ……………………………………………………………………………………….. 

Termin ważności oferty: ………………………… 

Czas realizacji zamówienia w całości: ……………………… 

 



 

 

 

Oświadczam, że: 

a) cena obejmuje wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia, 

b) składam/y niniejszą ofertę we własnym imieniu; 

c) że spełniam warunki udziału w postępowaniu; 

d) że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) 

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem 

w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 

 

 

 

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

(podpis i  pieczątka Wykonawcy lub osoby upoważnionej) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


