
 
 
 
(pieczęć wykonawcy)                                                       …………………………, dnia …………….. 
                 (miejscowość) 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE - FORMULARZ  OFERTY 
poniżej kwoty 30 000 euro 

                               na wykonanie dostawy /usługi/ roboty budowlanej 
 

WYPEŁNIONE PRZEZ ZAMAWIAJ ĄCEGO 
pod nazwą  

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą „Remont boisk przy 
szkołach w Wołkowyi, Berezce i Bóbrce 

 
1. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO 

GMINA SOLINA ul. Wiejska 2, 38-610 Polańczyk 
TEL 13 469 21 18     FAX 13 469 23 21               E-MAIL a.orlowski@esolina.pl 
                         (pracownika merytorycznego) 

2. Imię i nazwisko osoby uprawnionej do kontaktu: ADAM ORŁOWSKI 
3. Opis przedmiotu zamówienia:  

Przedmiotem zapytania jest opracowanie niezbędnej dokumentacji projektowej, która pozwoli 
przebudować boiska trawiaste na wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej przy szkołach 
w Wołkowyi, Berezce i Bóbrce. Opracowanie ma polegać na przygotowaniu dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysów 
inwestorskich wraz z przygotowaniem stosownych zgłoszeń, uzgodnień i zezwoleń zgodnie z 
istniejącym prawem budowlanym. 
Przedmiotowe boiska mają być o wymiarach około 22mx43m i spełniać następujące 
wymagania: 

• boisko do piłki ręcznej, 
• boisko do koszykówki, w poprzek 2 szt, 
• boisko do piłki siatkowej, w poprzek 2 szt, 
• boisko do gry w tenisa, wzdłuż 1 szt, 
• nawierzchnia z poliuretanu 
• ogrodzenie całego kompleksu wraz bramą wjazdową i furtką wejściową, 
• piłkochwyty, 
• oświetlenie boisk, 
• odwodnienie, 
• wyposażenie sportowe,  
• itp. 

Jeśli zachodzić będzie konieczność przesunięcia istniejącej infrastruktury z uwagi na kolizję 
obiektu z nimi,  projektant ma także takie opracowanie wykonać w ramach tego projektu. 
Ponadto z uwagi na teren na którym boiska mają być umieszczone, możliwe będzie 
zmniejszenie wymiarów boisk, ale tylko za zgodą Zamawiającego.  

 
4. Wymagania związane z wykonaniem  

a) termin wykonania zamówienia: 70 dni od podpisania umowy 
b) okres gwarancji: nie dotyczy 
c) warunki płatności: przelew 14 dni 
d) inne: wynagrodzenie zostanie zapłacone wykonawcy nie wcześniej niż w momencie 

zaakceptowania bez uwag zgłoszeń do starostwa dotyczących niniejszego 
opracowania. 
 

5. Forma złożenia oferty :  
Ofertę na niniejszym formularzu należy złożyć w terminie do dnia 9 września 2015r.     
(e-mailem, pisemnie – listem lub osobiście, faksem,). Dane adresowe jak wyżej. 
 



Oferty składane pisemnie listem lub osobiście opakować w jednej kopercie zaadresowanej na 
Zamawiającego i opatrzonej napisem : OFERTA NA „OPRACOWANIE 

DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA POD NAZW Ą „REMONT 
BOISK PRZY SZKOŁACH W WOŁKOWYI, BEREZCE I BÓBRCE” 

* w przypadku braku  potrzeby wypełniania któregoś z pól wpisać – nie dotyczy 

 
WYPEŁNIA WYKONAWCA 

 
Tryb postępowania : ZAPYTANIENIE OFERTOWE 

 
1. Nazwa i adres WYKONAWCY 
................................................................................................................................................ 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
NIP ……………...…REGON...........................TEL/FAX.................................................... 
E-MAIL........................................................ 
 
 
2. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę netto : ………….………………zł 

słownie netto : ………………………………………….……………………………..zł 

cenę brutto : ………………………………………… zł 

słownie brutto : ………………………………………….……………………………zł 

podatek VAT : ……………………………………... zł 

słownie podatek VAT : ………………………………….……………………………zł 

 
3. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do 

niego zastrzeżeń. 

 

4. Załącznikami do niniejszego formularza, stanowiącymi integralna część oferty, są : 

a) …………………………………………………………………………………………. 

b) …………………………………………………………………………………………. 

c) ………………………………………………………………………………………….. 

Jednocześnie oświadczam, że przyjąłem do wiadomości i akceptuję bez zastrzeżeń, że: 
1) Zamawiający może zamknąć postępowanie o udzielenie zamówienia bez dokonania     
    wyboru najkorzystniejszej oferty, jeżeli: 
     a)   złożone oferty są niezgodne z treścią zapytania, 
     b)   cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał     
           przeznaczyć na realizację zamówienia, i kwota ta nie może zostać zwiększona, 
     c)   wystąpią inne ważne przyczyny powodujące, że wybór wykonawcy nie leży w   
           interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili wysłania  
           zapytania ofertowego, 
2)   nie przysługują mi do Zamawiającego żadne roszczenia związane z zamknięciem   
      postępowania bez wyboru wykonawcy. 
 
 
 
……………………,dnia………...   …………………………………… 

   (podpis i pieczęć osoby uprawnionej) 
 
 


