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Rybczewice, dnia 04.10.2016 r. 
Znak sprawy: IZP.271.27.2016 
 

 
ZAPYTANIE OFERTOWE 

 
Gmina Rybczewice zaprasza do składania ofert w postępowaniu mającemu na celu udzielenie zamówienia  
o wartości poniżej 30 000 euro na: dokończenie zadania związanego z zaprojektowaniem, wykonaniem  
i montażem elementów oznakowania przestrzennego Szlaku Jana III Sobieskiego w ramach projektu  
pn. „Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie 
lubelskim”. 

 
1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. 

Gmina Rybczewice z siedzibą w Rybczewicach Drugich  
Rybczewice Drugie 119, 21-065 Rybczewice 
NIP Gminy Rybczewice: 712-292-64-46, REGON: 431020003 
nr telefonu (81) 58 44 461, nr faksu (81) 81 58 44 474 
Godziny urzędowania: pon.: godz. 9.00 – 17.00, wt. – pt. godz. 8.00 – 16.00 

                      
2. OZNACZENIE POSTĘPOWANIA. 

Postępowanie oznaczone jest znakiem: IZP.271.27.2016. Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach  
z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie. 

                      
3. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA. 

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.). 

 
4. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. 

4.1. Przedmiotem zamówienia jest dokończenie zadania związanego z zaprojektowaniem, wykonaniem  
i montażem elementów oznakowania przestrzennego Szlaku Jana III Sobieskiego w ramach projektu 
pn. „Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie 
lubelskim” . 

4.2. Podstawowe obowiązki, wymagania i warunki współpracy w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia. 

1) Zamawiający przekaże Wykonawcy dokumentację, którą posiada tj. dzienniki budowy, projekty 
budowlane i stosowne pozwolenia niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. 

2) Wykonawca odpowiedzialny będzie za zgłoszenie właściwym organom nadzoru budowlanego 
zakończenia budowy elementów objętych pozwoleniami na budowę wraz z uzyskaniem zgody  
w zakresie przystąpienia do użytkowania, w tym opracowanie dokumentacji powykonawczej  
dotyczącej montażu elementów oznakowania przestrzennego. 

3) Wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej dla elementów objętych zgłoszeniem robót,  
o ile właściwy organ Starostwa Powiatowego nałoży taki obowiązek na podstawie art. 43 ust. 2 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz.   290). 

4.3. Przedmiot zamówienia, o którym mowa w ust. 1 dotyczy dokończenia wszystkich prac objętych 
zamówieniem publicznym pn.: Zaprojektowanie, wykonanie i montaż elementów oznakowania 
przestrzennego  Szlaku Jana  III Sobieskiego w ramach projektu pn. „Marka lokalna szansą rozwoju 
przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim”, które nie zostały jeszcze 
wykonane.  

4.4. Szczegółowy zakres prac określa załącznik nr 3 do zapytania ofertowego. 
 

5. TERMIN REALIZACJI. 
Zamówienie należy wykonać w terminie do dnia 30.11.2016 r. 
 

6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający następujące warunki:  
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1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają 
obowiązek posiadania takich uprawnień. 

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie. 
3) dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 
4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 
Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie złożonego 
oświadczenia. 

 
7. WYMAGANE DOKUMENTY W PRZEDMIOTOWYM POSTĘPOWANIU. 

1) Oferta powinna zwierać: 
a) Formularz oferty (wg załącznika nr 1 do zapytania); 
b) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wg załącznika nr 2 do zapytania); 

2) Oferty Wykonawców, którzy przedłożą dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie wymaganych 
warunków zostaną dopuszczone do badania i oceny.  

 
8. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY. 

1) Ofertę oraz inne dokumenty wymienione w punkcie 7 zapytania ofertowego należy złożyć 
Zamawiającemu, w siedzibie Zamawiającego tj. Urzędzie Gminy Rybczewice, Rybczewice Drugie 119,  
21-065 Rybczewice (sekretariat – pokój Nr 3). 

2) W postępowaniu wezmą udział tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego do dnia 11.10.2016 r. do 
godz. 11.00 na adres wskazany w ust 1. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego 
terminu ma data i godzina wpływu oferty na adres wskazany w ust 1, a nie data jej wysłania przesyłką 
pocztową czy kurierską. 

3) Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Gminy Rybczewice, Rybczewice Drugie 119, 
21-065 Rybczewice, sala konferencyjna (poddasze) dnia 11.10.2016 r., godz. 11:15. 

 
9. WYBÓR OFERT 

1) Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium – cena 
ofertowa, która winna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.  

2) Za cenę oferty uważać się będzie cenę brutto za całość zamówienia. 
3) Zamawiający przyzna zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie wymogi zawarte  

w zapytaniu ofertowym oraz którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą (najniższa cena 
ofertowa). 
 

10. DODATKOWE INFORMACJE. 
1) Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z zamówienia, w przypadku gdy kwota oferty 

przekroczy zabezpieczone przez Zamawiającego środki finansowe na przedmiotowe zamówienie. 
2) Umowa na wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie podpisana w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego. 
3) Forma wynagrodzenia – ryczałtowa. 
4) Osobami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcą są: 

Renata Trała - tel. 81/584-44-62, fax; 81/584-44-74, e-mail: sekretarz@rybczewice.pl  
 

11. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO: 
1) Wzór formularza oferty. 

2) Wzór oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 

3) Szczegółowy zakres prac.  
 
 
 

Wójt Gminy Rybczewice 
mgr Elżbieta Masicz 


