
 

 

 

 

 

 

                                                                   Łubnice, dnia  16 sierpień 2017 r. 

 

Zaproszenie do składania ofert 

 

Gmina Łubnice zwana dalej „Zamawiającym” zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia na Wykonanie dokumentacji technicznej dla projektu  „Zwiększenie 
oferty kulturalnej na terenie Powiatu Staszowskiego poprzez kompleksową modernizację obiektów 

kultury w Gminie Łubnice –obejmującej projekty budowlane, kosztorysy inwestorskie, 

przedmiary robót; specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót  

 

1. Zadanie należy wykonać do dnia  15.01.2018 r. w wersji papierowej  w 4 

egzemplarzach i wersji elektronicznej  na płycie CD – 1 egz. 

2. Przedmiot zadania należy wykonać z zachowaniem wszelkich obowiązujących 

przepisów prawa w tym zakresie, zarówno polskiego jak i Unii Europejskiej.  

3. Oferta musi być sporządzona w sposób czytelny i staranny. 

     W ofercie należy umieścić: 

a. cenę brutto i netto w złotych za wykonanie   całości przedmiotu zamówienia 

b. oświadczenie, że przedmiot oferty będzie wykonany zgodnie z zachowaniem 

wszelkich obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie, zarówno polskiego 

jak i Unii Europejskiej, 

c. oświadczenie o posiadaniu wiedzy technicznej, doświadczenia oraz środków 

niezbędnych do wykonania przedmiotu oferty, 

d. nazwę i dane kontaktowe oferenta. 

4. Oferty należy złożyć w zaklejonej kopercie w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd 

Gminy Łubnice   Łubnice 66a, 28-232 Łubnice do dnia 25.08.2017r. do godz. 11:00. 

Na kopercie należy umieścić napis: OFERTA NA WYKONANIE DOKUMENTACJI 

TECHNICZNEJ  

5. Kryterium wyboru kompletnej oferty jest najniższa cena brutto. Wykonawca może 

zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić po złożeniu oferty. Negocjacje 

ceny nie będą prowadzone. 

6. Gmina Łubnice skontaktuje się z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą, 

kompletną ofertę. 

7. Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane i zostaną dołączone do dokumentów z 

postępowania ofertowego. 

8. Gmina Łubnice zastrzega sobie prawo przerwania postępowania ofertowego lub 

zmiany jego warunków przed upływem składania ofert bez podania przyczyny. 

9. Gmina Łubnice zastrzega sobie prawo do nie dokonania wyboru oferty bez podania 

przyczyny. 



 

 

 

 

 

 

10. Szczegóły realizacji zadania będą określone w przedmiotowej umowie zawartej 

pomiędzy Gminą Łubnice a wybranym wykonawcą, której wzór stanowi załącznik do 

niniejszego zaproszenia. 

11. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia  udziela: Barbara Dudek  

i Anna Jarzyna – Inspektorzy ds. Inwestycji, pok. nr 8, tel. 015 8659236 w godzinach 

pracy Urzędu Gminy (7.00-15.00) lub mailowo drogownictwo@lubnice.eu, 

budownictwo@lubnice.eu.  
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