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ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

I. Nazwa i adres zamawiającego. 
Skład artykułów spożywczych i przemysłowych  
„GWAREK” – Bogusław Gołgowski 
ul. Kościuszki 82 
57-540 Lądek Zdrój 

II.  Tytuł realizowanego Projektu. 
Zamawiający oświadcza, że niniejsze zapytanie ofertowe jest realizowane w ramach 
projektu „Budowa Ośrodka Jeździeckiego – Nowy Gierałtów”, na który 
Zamawiający otrzymał dofinansowanie w ramach Podschematu 1.1.D1a „Dotacje 
inwestycyjne dla MŚP zwiększające atrakcyjność turystyczną regionu (z 
wykluczeniem projektów z zakresu tworzenia centrów pobytowych EURO 2012) 
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 
2007 – 2013”. 
 
III. Opis przedmiotu zamówienia. 
 
Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na realizację następujących robót ziemnych  
	  

• Wykonanie niwelacji terenu pod krytą halę w terenie górskim o wymiarach 
20,00 m x 42,00 m. oraz wykonanie wykopów pod  ławy i stopy  
fundamentowe 

• Wykonanie niwelacji terenu pod stajnię w terenie górskim o wymiarach 11,40 
m x 21,80 m. oraz wykonanie wykopów pod ławy fundamentowe 

• Wykonanie niwelacji terenu pod płytę obornikową o wymiarze 5,00 m x 
8,00m.   

  
IV. Termin, sposób i miejsce realizacji zamówienia. 
 
1. Wykonawca będzie zobowiązany do realizacji zamówienia do dnia 15/04/2011, w 
miejscu realizacji Projektu – miejscowość Nowy Gierałtów, gmina Stronie Śląskie. 
2. Ofertę będąca odpowiedzią  na niniejsze zapytanie należy dostarczyć na 
załączonym formularzu (stanowiącym zał. nr 1) do dnia 30/03/2011 do godziny 2400 
do siedziby Zamawiającego w Lądku Zdroju, ul. Kościuszki 82 lub wysłać faksem na 
numer 748148561 lub e-mailem na adres gwarek@ladek.com.pl. Do oferty należy 
załączyć kosztorys ofertowy robót budowlanych lub wycenę prac budowlanych po 
zapoznaniu się z miejscem budowy.  
3. Oferent jest zobowiązany dołączyć do Formularza ofertowego również: 

a. Oświadczenie o niezaleganiu z należnościami wobec Urzędu Skarbowego 
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i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zgodnie z załącznikiem nr 2 do 
niniejszego zapytania.  

b. Zaświadczenie uzyskane od firmy Skład artykułów spożywczych i 
przemysłowych „GWAREK” – Bogusław Gołgowski o nie zaleganiu 
wobec tej firmy z płatnościami. 

       4.    Oferent złoży informację o posiadanym sprzęcie gwarantującym wykonanie  
               zadania w określonym terminie. 

5. Oferenci mogą złożyć wyłącznie jedną ofertę. 
6. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 
7. Nie dopuszcza się składania ofert cząstkowych. 

 
V. Rodzaje oraz opis kryteriów, którymi będzie się kierował Zamawiający i ich 
punktacja. 
 
Zamawiający ustala, że jedynym kryterium, którym będzie się kierował Zamawiający 
jest cena realizacji zamówienia. Oferta o najniższej cenie spełniająca warunki 
zamówienia zostanie wybrana, chyba że postępowanie zostanie unieważnione.  
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania 
przyczyn, w szczególności w przypadku zaoferowania przedmiotu zamówienia o zbyt 
niskiej jakości. 
 
VI. Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami. 
Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest Bogusław Gołgowski, tel. 
748146388, fax. 748148561, e-mail: gwarek@ladek.com.pl. 

VII.  Klauzule dodatkowe. 
Informujemy, że w przypadku, kiedy w terminie wskazanym przez niniejsze 
Zapytanie nie wpłynie żadna oferta lub mniej niż dwie ważne oferty, Zamawiający 
unieważni to postępowanie i dokona wyboru dowolnego wykonawcy, który spełni 
wszystkie kryteria i warunki określone w zapytaniu. Zamawiający zastrzega sobie 
prawo do unieważnienia postępowania również z innych ważnych przyczyn, o 
których będzie zobowiązany powiadomić oferentów. 
 
ZAŁĄCZNIKI 
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy. 
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niezaleganiu z należnościami wobec Urzędu 
Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 
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ZAŁ. NR 1 
FORMULARZ OFERTOWY 

 
Nazwa wykonawcy/dostawcy (nazwa firmy i adres) 
................................................... 

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

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

Skład artykułów spożywczych i przemysłowych  
„GWAREK” – Bogusław Gołgowski 
ul. Kościuszki 82 

   57-540 Lądek Zdrój 
 
  Odpowiadając na zapytanie ofertowe na wybór dostawcy robót ziemnych – 
określonych w Zapytaniu ofertowym w ramach Projektu „Budowa Ośrodka 
Jeździeckiego – Nowy Gierałtów”, na który Zamawiający otrzymał dofinansowanie w 
ramach Podschematu 1.1.D.1.a „Dotacje inwestycyjne dla MŚP zwiększające 
atrakcyjność turystyczną regionu (z wykluczeniem projektów z zakresu tworzenia 
centrów pobytowych EURO 2012); Działania 1.1 „Inwestycje dla przedsiębiorstw”; 
Priorytetu 1 „Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw” Regionalnego 
Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013”, 
oferuję  dostawę przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu 
zamówienia, za kwotę w wysokości: 
 
Cena brutto: ..................................................................................................................... 
Cena brutto słownie: ........................................................................................................ 
Cena netto: ....................................................................................................................... 
Cena netto słownie: ......................................................................................................... 
VAT: ................................................................................................................................ 
 
Oświadczamy, że na przedmiot zamówienia zostanie udzielona gwarancja. 
Zamówienie wykonamy w terminie do: ................................ następującym 
sprzętem......................................................................................................................... 
 
Oświadczam, że zawarte w zapytaniu ofertowym warunki akceptuję i zobowiązuję 
się w przypadku przyjęcia mojej oferty do realizacji zamówienia na w/w warunkach i 
w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
 
Oświadczam, że w przypadku przyjęcia mojej oferty, dostarczę Zamawiającemu 
kserokopię aktualnego wypisu z właściwego rejestru, uprawniającego mnie do 
występowania w obrocie prawnym, potwierdzonym za zgodność z oryginałem. 
 
Do niniejszego Formularza ofertowego załączam: 

1. Oświadczenie o niezaleganiu z należnościami wobec Urzędu Skarbowego i 
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Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 
2. Zaświadczenie uzyskane od Skład artykułów spożywczych i przemysłowych 

„GWAREK” – Bogusław Gołgowski o nie zaleganiu wobec tej firmy. 
3. Kosztorys ofertowy lub wycenę prac budowlanych. 

 
 
        .................................................................. 
        (data, podpis i pieczątka dostawcy) 
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ZAŁ. NR 2 
……………………………… 

          (miejscowość i data) 
 
 
 
 
 
 
…………………………………. 
(nazwa i adres Wykonawcy) 
 
 

OŚWIADCZENIE 
O NIEZALEGANIU Z NALEŻNOŚCIAMI WOBEC URZĘDU 

SKARBOWEGO I ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 
 
 

W związku z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia w ramach projektu 
„Budowa Ośrodka Jeździeckiego – Nowy Gierałtów” współfinansowanego przez 
Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
oświadczam, że nie zalegam z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i 
społeczne wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz nie zalegam z opłaceniem 
podatków. 
 
 
 
 
 
 
 
        ………………………………………….. 
        (podpis i pieczątka osoby upoważnionej 
         do składania oświadczeń w imieniu 
         Wykonawcy)	  


