
Kawęczyn dn. 27.04.2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA POSTAWIENIE JEDNEGO PODWÓJNEGO POMNIKA ORAZ
JEDNEGO POJEDYNCZEGO NA CMENTARZU W GŁUCHOWIE

Postępowanie  uproszczone  prowadzone  jest  w  trybie  zapytania  ofertowego  z
zachowaniem  zasad  określonych  w  „Regulaminie  Udzielania  Zamówień
Publicznych,  których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości
kwoty  30.000  euro  w  Urzędzie  Gminy  Kawęczyn  oraz  jednostkach
organizacyjnych”, zwanego dalej „ Regulaminem”. W zakresie nieuregulowanym w
niniejszym  zapytaniu  ofertowym  stosuje  się  postanowienia  Regulaminu.  Na
podstawie  złożonych  ofert  Zamawiający  wybierze  najkorzystniejszą  ofertę  na
podstawie warunków i kryteriów wskazanych w przedmiotowym zapytaniu.

Zwracamy  się  z  uprzejma  prośbą  o  przedstawienie  swojej  oferty  na  poniżej
opisany przedmiot zamówienia.

Nazwa i adres Zamawiającego:
Gmina  Kawęczyn  Kawęczyn  48,  62  -  704  Kawęczyn  NIP  668  187  54  86,  Regon
311019480 tel.: 63 288 59 10, fax 63 288 59 40 e-mail: ugkaweczyn@kaweczyn.pl  ,

I Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem  zamówienia  jest:  wykonanie  nagrobków  granitowych  dla  ofiar
hitlerowskich  na  cmentarzu  parafialnym  w  Głuchowie  (  działka  nr.  ewid.  81  obręb
Głuchów, gmina Kawęczyn).  Prace polegać będą na wykonanie stóp fundamentowych,
montaż nagrobków wraz z kostką. 

Nagrobki o wymiarach:

- jeden podwójny o wymiarach 160 cm na 200 cm na 30,5 cm

- jednego pojedynczego o wymiarach 80 cm na 200 cm na 30,5 cm

Napisy na nagrobkach : imiona nazwiska oraz daty urodzenia i śmierci  oraz napis
„Zginął z rąk hitlerowców 9 września 1939 roku” Tablica mieścić będzie krzyż .
Litery malowane, kamień kolor szary.  

Wizualizacja nagrobków:
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Ponadto: 
Ewentualne  roboty  nie  przewidziane  w  przedstawionym  zakresie  rzeczowym,
a konieczne do prawidłowego wykonania  przedmiotu umowy należy wykonać w ramach
wynagrodzenia ryczałtowego.
    Dostawa wszystkich  materiałów i  urządzeń niezbędnych do realizacji  przedmiotu
umowy odbędzie się na koszt Wykonawcy.
    Realizacja wszystkich robót i prac towarzyszących będzie zgodna z obowiązującymi
przepisami, Polskimi normami, zasadami wiedzy technicznej,  należytą starannością  w
ich  wykonaniu  gwarantującą  wysoką  jakość  przy  zachowaniu  właściwej  organizacji  i
bezpieczeństwa.

II. Okres rękojmi i gwarancji:

W przypadku wybrania przez Zamawiającego oferty jako najkorzystniejszej Wykonawca
udzieli 24 miesięcznej gwarancji i rękojmi za wady.

III. Termin realizacji zamówienia:

Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się do dnia 30 października 2020 roku.

IV.  Wykonawca składając  ofertę,  jest  zobowiązany  dołączyć  do niej  następujące

dokumenty:

1. Wypełniony formularz oferty załącznik nr 1.

2. Wypełnione  oświadczenie  dotyczące  spełniania  warunków  udziału  w
postępowaniu - załącznik nr 2.

3. Wzór umowy załącznik nr 3.

V. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Oferta  składana  przez  Wykonawcę  powinna  być  sporządzona  na  Formularzu
oferty, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Cena
oferty  ryczałtowa  powinna  obejmować  wszelkie  koszty,  jakie  poniesie
Wykonawca przy realizacji zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do podania
całkowitej ceny zamówienia wyliczonej do dwóch miejsc po przecinku wyrażonej
cyfrowo i słownie w złotych polskich.

2. Ofertę  należy  złożyć  w siedzibie  Zamawiającego  do  dnia  8  maja  2020  r.   za
pośrednictwem poczty lub maila na adres  frotczak@kaweczyn.pl . Ofertę należy
złożyć w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez
uszkodzenia  opakowania.  Opakowanie  winno  być  oznaczone  nazwa  (firmą)  i
adresem wykonawcy, zaadresowane na adres Urząd Gminy Kawęczyn 48 62-704
Kawęczyn oraz opisane:
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„Oferta na POSTAWIENIE JEDNEGO PODWÓJNEGO POMNIKA ORAZ JEDNEGO 
POJEDYNCZEGO NA CMENTARZU W GŁUCHOWIE”.

3. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwarcia.

4. Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  unieważnienia  postępowania  bez
podawania przyczyny.

VI. Kryteria oceny oferty:

1. Kryteria  oceny  ofert  Wybór  oferty  dokonany  zostanie  na  podstawie  niżej
przedstawionych kryteriów:

- cena C - 100%
- według następującego wzoru:

najniższa cena ofertowa brutto

C=---------------------------------------------------------------------

cena oferty badanej brutto

1. Za najkorzystniejsza zostanie uznana oferta, która przedstawi najniższą cenę.

2. W  toku  badania  oferty  Zamawiający  może  żądać  od  oferentów  wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert i prosić o uzupełnienie dokumentów.

VII. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Zamawiający  umieści  informację  o  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  na  stronie
internetowej  Gminy  oraz  poinformuje  każdego  Wykonawcę  biorącego  udział  w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:
1) Ewa Frątczak -tel. 724 452 010, 63 288 59 29 

Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta stosowna umowa na
realizację przedmiotu zamówienia.



Pieczęć wykonawcy                                                                                           Załącznik nr 1

(miejscowość, data)

FORMULARZ OFERTOWY

1. Dane Wykonawcy :

Nazwa: .......................................................................................................................

Siedziba:.....................................................................................................................

Numer telefonu:..................................... Numer faksu:..............................................

Numer REGON: ...................................Numer NIP:..................................................

Adres poczty elektronicznej:.......................................................................................

Odpowiadając na zapytanie ofertowe na zadanie pn.  „POSTAWIENIE JEDNEGO PODWÓJNEGO
POMNIKA  ORAZ  JEDNEGO  POJEDYNCZEGO  NA  CMENTARZU  W  GŁUCHOWIE” zgodnie  z
wymogami zawartymi w ZAPYTANIU OFERTOWYM oferujemy wykonanie:

 

CAŁKOWITA CENA RYCZAŁTOWA za wykonanie roboty budowlanej: 

 .......................................................................................................... zł brutto 

słownie złotych brutto: ............................................................................................................................................................  

Cena zawiera podatek VAT, w wysokości ......................... %. 

 ......................................................................................... zł VAT 

 ......................................................................................... zł netto



1 Oświadczamy , że zapoznaliśmy się z  wymogami zapytania ofertowego i nie wnosimy do 
niego zastrzeżeń oraz zdobyliśmy wszelkie informacje konieczne do przygotowania oferty.

2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas 30 dni.
3. Akceptujemy i zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w  

nieprzekraczalnym terminie tj. do dnia 30.10.2020 r.
4. Akceptujemy warunki płatności zgodne z warunkami umowy.
5. Udzielamy gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane i zastosowane 

materiały na okres 2 lat, liczone do dnia bezusterkowego odbioru przez 
Zamawiającego całości przedmiotu zamówienia i podpisania protokołu odbioru.

6. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu 
zamówienia zostanie rozszerzona na okres 24 miesięcy w zakresie wykonanych 
robót renowacyjnych, ogólnobudowlanych i użytych materiałów, licząc od daty 
podpisania (bez uwag) protokołu odbioru końcowego. 

7. Oświadczamy, że oferowana przez nas cena zawiera wszystkie koszty niezbędne do 
wykonania zamówienia.

8. Oświadczam, że załączony do zapytania projekt umowy został przez nas 
zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku przyznania nam zamówienia do 
zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach, w miejscu i terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego.

9. Roboty objęte zamówieniem zamierzamy: wykonać własnymi siłami* / powierzyć 
część

10. zamówienia podwykonawcy tj. 
…………………………………………………………………………………………..

11. Proszę podać część zamówienia jaką ma wykonać podwykonawca i nazwę 
podwykonawcy

12. Wykonawca oświadcza, że załączone do zapytania ofertowego informacje są 
kompletne i nie wnosi do nich uwag.

13. Załącznikami do niniejszej Oferty, stanowiącymi jej integralna część są :

1) ..............................................................................................................................

2) ..............................................................................................................................
3) ..............................................................................................................................
4) ..............................................................................................................................

Osoba uprawniona do kontaktów z Zamawiającym:
Imię i nazwisko.....................................................................
Telefon/faks...........................................................................
E-mail........................................................................................ , dn

(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji
Wykonawcy)



Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Wykonawca /Wykonawcy

Oświadczenie

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w 

trybie zapytania ofertowego na zadanie pn. „POSTAWIENIE JEDNEGO PODWÓJNEGO POMNIKA ORAZ 

JEDNEGO POJEDYNCZEGO NA CMENTARZU W GŁUCHOWIE „ oświadczam/my:

1. posiadam/my uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2. posiadam/my niezbędną wiedzę i doświadczenie;

3. dysponuję/emy odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia;

4. znajduję/emy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia.

Prawdziwość powyższego oświadczenia potwierdzamy własnoręcznym podpisem, świadomi 
odpowiedzialności karnej z art. 233 i 297 Kodeksu Karnego.

........................, dn...............................................................................

Podpis osób uprawnionych
do składania oświadczeń wiedzy

w imieniu Wykonawcy
oraz pieczątka / pieczątki
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