
Załącznik nr 3 do regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy – Prawo zamówień 

publicznych, wprowadzonego zarządzeniem nr 62/2016 Wójta Gminy Zbójno z dnia 27 października 2016 r. 

 

 

Wójt Gminy Zbójno 

Zbójno 35A, 87-645 Zbójno 

 

ZAPRASZA 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…. 

(Nazwa i siedziba wykonawcy) 

 

do złożenia oferty udziału w rozpoznaniu cenowym w sprawie wykonania: 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………… 

………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

(Rodzaj zamówienia)  

 

1. Ofertę należy złożyć na załączonym do zaproszenia formularzu oferty: 

1) osobiście w siedzibie zamawiającego – sekretariacie urzędu, lub; 

2)za pośrednictwem poczty tradycyjnej wysyłając ją na adres: Urząd Gminy Zbójno, Zbójno 35A, 87-645 

Zbójno, lub; 

3) za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając ją na adres e-mail: …………………………………………, lub; 

4) faksem na numer (054) 280 19 21. 

2. Ceny podane w ofercie należy wyrazić cyfrą oraz słownie.  

3. Oferta powinna być napisana czytelnie w języku polskim. 

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: ………………………………………………………………………………………….. 

….....................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................ 

5. Wymagany termin realizacji zamówienia: …................................................................... 

6. Wymagany termin płatności: …………………………………………………………………. 

7. Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami (§8 regulaminu): 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……... 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

8. Oferty należy złożyć w terminie do dnia: .................................................... 

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od wykonawców dodatkowych wyjaśnień oraz 

dodatkowych dokumentów w sprawie złożonej oferty po upływie terminu o którym mowa w pkt 8. 

10. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest Pan/Pani …......................................................., 

pokój nr …......., tel. ……………..................... 

11. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający wyśle do wykonawcy projekt umowy 

w sprawie zamówienia. 

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania o udzielenie zamówienia bez 

dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty. 

13. Do oferty wykonawca powinien załączyć szczegółową specyfikację oferty. 

 

 

 

 

Zbójno, dnia ……………………….......................  

 

 

 

 

…………………………………….…………………………….…………… 

       (Podpis pracownika merytorycznie odpowiedzialnego za zamówienie) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- w załączeniu wzór formularza oferty. 
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