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ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT DLA ZADANIA PONIŻEJ 30 000 

EURO 

 

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Gostyninie Sp. z o.o. zaprasza 

do złożenia oferty dla zadania pn. „Budowa odcinka sieci wodociągowej przy ul. 

Kolejowej w Gostyninie” 

 

Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik.  

 

Wyceny należy dokonać w oparciu o dokumentację projektową. 

Zamawiający zaleca wykonanie wizji lokalnej w terenie. 

 

Cena ofertowa powinna być ceną  netto i ceną brutto wyrażoną w PLN + stawka VAT.  

Termin złożenia oferty: do 30.10.2018 roku 

Ofertę należy złożyć pisemnie w sekretariacie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego 

w Gostyninie przy ul. Polnej 2, sekretariat Spółki lub na adres e-mail: 

przetargi@mpkgostynin.pl 

Wymagany termin zakończenia prac: do 13.12.2018 rok 

 

 

UWAGI! 

Poniżej przedstawiamy oczekiwane, podstawowe warunki  formalne, które obowiązywały 

będą  

w przypadku wyboru oferty przez Zamawiającego. 

 

1. Rozliczenia będą dokonywane w PLN, a podstawą rozliczeń będzie cena 

ryczałtowa.  

2. Płatności realizowane będą w PLN, wg następujących zasad: 

a) Oferent upoważniony jest do wystawienia tylko faktury końcowej po 

kompleksowym zrealizowaniu robót i protokolarnym odbiorze prac przez 

uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego.  

b) Podstawą do wystawienia faktury VAT jest podpisany przez przedstawiciela 

Zamawiającego protokół odbioru robót bez zastrzeżeń. 
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c) Termin płatności wynosi 14 dni i liczony jest od daty dostarczenia do siedziby 

Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z kompletem wymaganych 

dokumentów. 

d) Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyłączenia części oferty z realizacji bez 

zmiany pozostałych warunków oferty. 

 

 

Wszelkie informacje niezbędne do sporządzenia oferty dostępne są w biurze w MPK 

Gostynin  ulica Polna 2.  

 

Osobą do kontaktu po stronie Zamawiającego jest :  

Pani Beata Szczytniewska tel. 601 174 064. 

Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji między oferentami 

oferującymi te same ceny. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania postępowania bez podania przyczyny, 

bądź zamknięcia postępowania bez wyboru którejkolwiek z ofert. 

 

Załączniki:  

Wzór umowy oraz Ogólne Warunki Umów o Roboty Budowlane. 

Opis przedmiotu zamówienia. 

Dokumentacja projektowa 

Wzór oferty. 

 

 

 

 

                                                                                

 

                                                                            

 

 


