
GMINA KOMARÓW-OSADA 
ul. Rynek 15 

2 2 - 435 KOMARÓW-OSADA 
te". $4 „1531 02, fax 84 615 31 85 

RG0.1.271.12.30000.2017 	 Komarów-Osada, 12.06.2017 r. 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 

na wykonanie zamówienia o wartości netto nieprzekraczającej kwoty 30.000 euro 

I. 	Oznaczenie Zamawiającego 

Gmina Komarów-Osada w imieniu, której działa Wójt Gminy Wiesława Siefikowska 

H. 	Tlyb postępowania: ZAPYTANIE OFERTOVVE.  

RI. 	Przedmiot zamówienia: 

Rewitalizacja miejscowości Komarów-Osada 

Sporządzenie i zatwierdzenie dokumentacji budowlanej przebudowy budynku usługowo 

mieszkalnego położonego w miejscowości Komarów-Osada, na działkach o nr ewid. 597/1, 

597/2, 599. 

Zakres prac do uzgodnienia z zamawiającym 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość  pozostawienia zapytania ofertowego 
bez rozstrzygnięcia 

W. Wymagania związane z wykonaniem zamówienia: 

1. Termin realizacji zamówienia: 

a) termin wykonania zamówienia ustala się  do 31.10.2017 roku 

2. Kryterium wyboru oferty jest najniższa cena brutto za całość  zamówienia. 

3.0 wyborze oferty wybrany Wykonawca zostanie powiadomiony telefonicznie. 

V. Ofertę  należy: 

a) złożyć  w formie pisemnej w terminie do dnia 22.06.2017 r. do godz. 14:00 na Formularzu 

Oferto"ym 

b) Ofertę  należy skladać  na adres: Urzędzie Gminy Komarów-Osada ul. Rynek 15 pokój 6 

(sekretariat) opatrzoną  napisem: „Projekt — Budynek usługowo mieszkalny" oraz „Nie 

otwierać  przed 22 czerwca 2017 roku przed godziną  14:10" 

VI. Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy Komarów-Osada, ul. Rynek 15, pokój 13 w dniu 

22.06.2017 r. o godz. 14:10. 

AINY 

Skiikowska 



Przedmiot zamówienia Wartość  brutto Lp 
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Załącznik nr I do ogłoszenia 
RG0.1.271.12.30000.2017 

FORMULARZ OFERTOVVY 

I. Nazwa i adres WYKONAWCY:  

NIP: REGON: 

  

Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać  ewentualną  korespondencję: 

Nr telefonu: Adres e-mail: 

Nr Faksu  

IL  Dane dotyczące ZAMAWIAJĄCEGO 
Gmina Komarów-Osada, ul. Rynek 15, 22-435 Komarów-Osada, NIP:922-27-36-172, tel./fax: /84/ 6153102; 
/84/6153185 
adres e-  mail:  poczta@komarow.pl,  strona wvvw: www.komarow.pl, bip: 
http://komarowosada.biplubelskie.pl   

HI. Zobowiązanie WYKONAWCY 
Nawiązując do zaproszenia do skladania ofert cenowych na: „Sporządzenie i zatwierdzenie dokumentacji 
budowlanej przebudowy budynku usługowo - mieszkalnego polożonego w miejscowości Komarów - 
Osada, na działkach o nr ewid. 597/1, 597/2, 599 oferuję  wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie 
z wymogami przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w ogłoszeniu za cenę: 

IV. Zobowiązujemy się  wykonać  zamówienie zgodnie z ogłoszeniem o zamówieniu w terminie do 
31.10.2017 r. 
V. Oświadczam, że oferowana cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją  zadania. 
VI. Oświadczam, że oferowana cena nie zostanie zmieniona na niekorzyść  Zamawiającego przez cały okres 
realizacji zamówienia. 
VII. Oświadczam, że zapoznałem się  z dokumentacją  niezbędną  do realizacji zamówienia i nie wnoszę  do 
niej żadnych zastrzeżeń  oraz zdobyłem konieczne informacje potrzebne do prawidłowego przygotowania 
oferty i realizacji zamówienia w przypadku wyboru naszej oferty. 
VIII. Oświadczam, że czuję  się  związany niniejszą  ofertą  przez 90 dni od dnia upływu terminu składania 
ofert. 
IX. Stwierdzam, iż  jestem świadomy odpowiedzialności karnej związanej ze składaniem fałszywych 
oświadczeń. 

X. Osoby do kontaktów z Zamawiajacvm  
Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań  umowy: 
1) 	  

tel. kontaktowy: 	  e-mail: 	  

XI. Do oferty dołączono następujące dokumenty:  



„dnia  . .2017r. 

(miejscowość  i data) 
	

Podpis osoby !osób uprawnionych do 
składania świadczeń  woli w imieniu 
Wykonawcy oraz pieczątka/pieczątki 



Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 
RGO.1.271.12.30000.2017 

Oświadczenie o braku powiązań  osobowych lub kapitałowych 
Wykonawcy z Zamawiającym 

Przystępując do zapytania ofertowego na zadanie - 

Sporządzenie i zatwierdzenie dokumentacji budowlanej przebudowy 
budynku usługowo - mieszkalnego położonego w miejscowości 

Komarów-Osada, na dzialkach o nr ewid. 597/1, 597/2, 599 

oświadczam brak powiązań  osobowych lub kapitałowych 

Wykonawcy. 	 

(nazwa podmiotu, adres,  NIP)  

z Zamawiającym: Gmina Komarów - Osada ul. Rynek 15, 22-435 Komarów-Osada 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe* rozumie się  wzajemne powiązania pomiędzy 
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań  w imieniu 
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z 
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, 
polegające w szczególności na: 

a) Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

b) Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; 

c) Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 
pełnomocnika; 

Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w 
linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w 
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli 

Miejsce, data: 	  

Podpis osoby reprezentującej Wykonawcę: 

(Imię  i nazwisko) 

Pieczęć  Wykonawcy 



RG0.1.271.12.30000.2017 

Zalącznik nr3 

pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania 
ofertowego na: 
Sporządzenie i zatwierdzenie dokumentacji budowlanej przebudowy 

budynku usługowo - mieszkalnego położonego w miejscowości Komarów-
Osada, na działkach o nr ewid. 597/1, 597/2, 599 

Ja/My (Imię  i nazwisko): 	  
Jako upoważniony/ nieni przedstawiciel/e Firmy/. 	  

w imieniu osoby reprezentowanej przeze mnie/ nas firmy oświadczam/ y, że spełniamy 
warunki dla niniejszego postępowania o udzielnie zamówienia publicznego dotyczące: 
1. posiadania uprawnień  do wykonywania określonych działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy nakładają  obowiązek posiadania takich uprawnień, 
2. posiadania wiedzy i doświadczenia, 
3. dysponowania odpowiednim potencjalem technicznym oraz osobami do wykonania 
zamówienia, 
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
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