Godów dnia. 21.01.2020r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH
(zamówienie o wartości poniżej 30.000,00 euro netto,
w niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy pzp (art. 4 pkt 8)

1. Nazwa i adres Zamawiającego:
Gmina Godów
ul. 1-Maja 53, 44-340 Godów
tel. 032 476 50 65, fax . 032 476 51 00
e-mail gmina@godow.pl

2. Termin składania ofert: do 28.01.2020 r. do godz. 1500
3. Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Godów
44-340 Godów, ul. 1 Maja 53
4. Opis przedmiotu zamówienia:
„Zagospodarowanie frezu asfaltowego na drogach wewnętrznych”

Zakres zadania obejmuje między innymi:
1.
Załadunek i transport frezu (materiał inwestora) z miejsca składowania we
wskazane przez Zamawiającego lokalizacje.
2.
Zabudowa i wyrównanie frezu.
3.
Zagęszczenie nawierzchni walcem.
Oferta powinna zawierać cenę jednostkową brutto za zagospodarowanie 1m3 frezu.
Przewiduje się kosztorysowe rozliczenie umowy.
5. Terminy realizacji przedmiotu zamówienia: 1 miesiąc od daty podpisania umowy.

6. Forma składania ofert: ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy w Godowie, w biurze obsługi
klienta, w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
Oferta na zadania pn:
„Zagospodarowanie frezu asfaltowego”
Nie otwierać przed 28.01.2020 r. do godz. 1500
7. Dodatkowe informacje:
• Miejsce składowania materiału: sołectwo Godów.
• Miejsca zabudowa frezu: sołectwo Skrzyszów – ul. Partyzantów, sołectwo
Golkowice – ul. Wyzwolenia, ul. Rzeczna, sołectwo Skrbeńsko - ul. Zielona.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wskazania dodatkowych miejsc
zagospodarowania frezu.
• Do realizacji przedmiotu zamówienia i złożenia oferty mogą przystąpić
wykonawcy, których profil działalności odpowiada przedmiotowi zamówienia,
lub osoby fizyczne posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.
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W ofercie należy podać cenę jednostkową zagospodarowania 1 m3 frezu.
Przewiduje się rozliczenie kosztorysowe umowy. Każdy oferent może złożyć
tylko jedną ofertę.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania o udzieleniu
zamówienia, bez podania przyczyn, na każdym jego etapie.
O wyborze najkorzystniejszej oferty i terminie podpisania umowy Zamawiający
zawiadomi telefonicznie wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana..
Informacje szczegółowe na temat zamówienia dostępne są w w Referacie
Inwestycji Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, pok. nr 24, lub pod
numerem tel. 032/ 476 50 65 wew. 19 - sprawę prowadzi: Marcin Fros

