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Tczów 124, 26-706 Tczów 
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11.08.2021r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Nazwa zadania:

Przedmiot zamówienia: 

Zamawiający: 

(pieczęć Zamawiającego)

Tczów, dnia

Zapytanie ofertowe można uzyskać w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy w Tczowie, Tczów 124, 26-706 Tczów lub na stronie 
internetowej Zamawiajacego:  https://www.bip.tczow.akcessnet.net

Osoba do kontaktu, u której można uzyskać dodatkowe informacje na temat zapytania ofertowego oraz dodatkową dokumentację 
(jeżeli nie było możliwe jej opublikowanie w BIP) określającą szczegółowe warunki udziału w postępowanieu o udzielenie zamówienia:

Artur Wróbel - tel. (048) 676 80 23 w. 210, e-mail: inwestycje@tczow.pl

"Wykonanie rocznego przeglądu stanu technicznego  dróg gminnych i obiektu mostowego wraz z 
wykonaniem fotorelacji pasa drogowego dla 16 odcinków dróg w roku 2021" zgodnie z opisem 
przedmiotu zamówienia stanowiącym załacznik nr 1

od dni podpisania umowy do 31.08.2021r. 
Termin realizacji 
zamówienia:

(podpis kierownika Zamawiającego)

Wójt Gminy Tczów

Kryteria wyboru ofert:
Najniższa cena ofertowa brutto - 100%

Wymagania jakie powinni spełniać Wykonawcy zamówienia w zakresie opracowania

 Zakres i forma przeglądu rocznego dla odcinków dróg i mostu oraz całość dokumentacji winna być zgodna z Instrukcją przeprowadzania 
przeglądów drogowych obiektów inżynierskich (załącznik do Zarządzenia Nr 14 GDDKiA z dnia 7 lipca 2005r.) oraz Prawem Budowlanym i 
zawierać będzie protokół z przeglądu dla każdego odcinka drogi i obiektu mostowego

e-mailem

/-/ Arkadiusz Baran 

Szczegółówe wymogi, jakie powinna spełniać oferta: 
załącznik nr 2

Wzór umowy lub istotne postanowienia umowy, które zostaną w jej treści zawarte (jeżeli jest wymagana forma pisemna umów na 
podstawie odrebnych przepisów Zamawiającego):

Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą w wyznaczonym terminie  po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty

w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Gminy w Tczowie
Tczów 124, 26-706 Tczów, sekretariat I piętro

tel. (048) 676 80 23, e-mail: sekretariat@tczow.pl

Gmina Tczów, 26-706 Tczów, NIP: 811-17-14-505, REGON: 670224031

GPR.271.1.19.2021Nr sprawy: 

Miejśce i termin składania ofert:

do godziny
ofertę należy 
złożyć do dnia sekretariat@tczow.pl17.08.2021r.  

Warunki gwarancji:
nie dotyczy

Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w języku polskim i przesłać 
w formie pisemnej faksem

Wykonanie rocznego przeglądu stanu technicznego  drog gminnych i obiektu mostowego wraz z 
wykonaniem fotoleracji pasa drogowego dla 16 odcinków dróg w roku 2021

art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 
r. poz. 2019 z późn. zm.) dotyczące zamówień klasycznych oraz organizowania konkursów, których 
wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 złotych


