
Bieruń, dnia 30 września 2021 r. 

 

IR.7021.7.2021.AG 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY  

Gmina Bieruń ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie usługi o wartości 

nieprzekraczającej równowartości 130 000 złotych pn.: 

„Wykonanie prac remontowych na kładce pieszej nad potokiem Goławieckim w Bieruniu” 

i zaprasza do złożenia ofert cenowych. 

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.). 

I. Opis przedmiotu zamówienia: 

Zgodnie z załącznikiem nr 2 SOPZ 

II. Kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

Główny przedmiot:  

45221119-9 – Roboty budowlane w zakresie renowacji mostów 

 

III. Termin realizacji umowy: 

30.11.2021 r. 

IV. Oferta powinna zawierać: 

1. formularz ofertowy wg. załączonego wzoru, 

2. kserokopię aktualnego wpisu do rejestru uprawniającego wykonawcę do występowania w obrocie 

prawnym, 

3. oświadczenie, że Wykonawca należy/nie należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy  

z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 369 z późn. 

zm.) 

 

V. Opis sposobu obliczania ceny oferty: 

1. Cena podana w ofercie musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, którego 

zakres określono w punkcie I. Załączony do SOPZ Wykaz prac ma funkcję pomocniczą, służy 

skalkulowaniu ceny i nie należy go dołączać do oferty.  

2. Cenę ostateczną oferty należy podać w formie określonej w formularzu ofertowym (załącznik 

nr 1) jako cenę netto i cenę brutto – z wyszczególnieniem wysokości VAT (w złotych), wyrażone 

cyfrowo z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

Cena ofertowa winna stanowić sumę netto i należnego podatku VAT. 

3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. 

UWAGA: 

Podatek VAT wynosi 23%. 

Do oceny przyjmowane będą ceny brutto. 

VI. Wybór najkorzystniejszej oferty: 

O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie cena ofertowa brutto (C): 100 % 

 

 

 



VII. Oświadczenia: 

Oświadczenie, że Wykonawca należy/nie należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy  

z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 369 z późn. zm.) 

 

VIII. Umowa 

Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zaproszenia. 

 

IX. Miejsce i termin złożenia oferty: 

Ofertę należy sporządzić w języku polskim. 

Ofertę wraz z załącznikami (skany) prosimy przesłać e-mailem na adres: urzad@um.bierun.pl 

do dnia 08.10.2021 r.  

Pytania dot. treści zaproszenia można składać w formie elektronicznej e-mailem na adres: 

urzad@um.bierun.pl do dnia 05.10.2021 r. do godz. 10:00. Treść pytań wraz z wyjaśnieniami, 

bez ujawniania źródła zapytania, Zamawiający niezwłocznie zamieści na stronie internetowej 

Zamawiającego (zakładka: zamówienia publiczne / Inne ogłoszenia). 

X. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: 

Aneta Gąska, telefon (32) 780 09 78 

 

XI. Informacje dotyczące udzielenia zamówienia: 

Zamówienie zostanie udzielone wybranemu Wykonawcy wg. kryterium z pkt. VI. 

XII. Unieważnienie postępowania: 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania lub unieważnienia jego wyniku  

na każdym jego etapie bez podawania przyczyn. Wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie z tytułu 

odwołania lub unieważnienia postępowania. 

 

XIII. Informacje formalne: 

Termin związania ofertą: 30 dni od terminu wyznaczonego na przesłanie ofert, 

Zamawiający o wyborze oferty poinformuje wybranego wykonawcę oraz zamieści informację  

na stronie internetowej Zamawiającego (zakładka: Zamówienia publiczne / Inne ogłoszenia). 

 

 

 

 

 

      Zatwierdził:  

 

          Z up. BURMISTRZA  

        /-/ Sebastian Macioł  

            Z-ca Burmistrza 

 

 

 

Załączniki: 

1. Wzór formularza ofertowego 

2. SOPZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

3. Wzór umowy (Projektowane postanowienia umowy). 

4. Klauzula informacyjna dot. RODO  

mailto:urzad@um.bierun.pl

