
                                                                           Pacyna, 03.08.2020 r. 

Gmina Pacyna 

Ul. Wyzwolenia 7 

09-541 Pacyna 

 

ZPPG.273. 4.2020 

 

                                                               ZAPYTANIE OFERTOWE   

Dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej  wyrażonych w złotych równowartości 

kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustaw Prawo zamówień publicznych  

1. Zamawiający: 

 

Gmina Pacyna, ul. Wyzwolenia 7, 09-541 Pacyna 

Zaprasza  do składania ofert na zadanie pn.: 

„Wymiana instalacji elektrycznej i odgromowej w budynku strażnicy OSP Janówek” 

 

2. Opis przedmiotu zamówienia: 

2.1. Przedmiotem zamówienia jest wymiana instalacji elektrycznej i odgromowej w budynku 

strażnicy OSP Janówek, a w szczególności: 

- gniazda prądowe , oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne 

- przeniesienie licznika na zewnątrz, 

Montaż instalacji odgromowej, 

Montaż bezpieczników ( rozdzielnia główna )  

2.2.  Wykonawca powinien posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub 

czynności, jeżeli przepisy nakładają ich posiadanie. 

2.3. Wykonawca powinien posiadać niezbędna wiedze i umiejętności do wykonania 

przedmiotu zamówienia 

2.4. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z 

przepisami prawa, zasadami aktualnej wiedzy technicznej, wyglądu i estetyki oraz z 

należyta starannością . Zaleca się , aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje , które 

mogą być konieczne do prawidłowego przygotowania oferty, za zwłaszcza dokonał 

analizy zakresu robót, wizji lokalnej na miejscu realizacji zamówienia i uwzględnił je w 

swoim wynagrodzeniu. 

2.5. Realizacja zamówienia nastąpi przy użyciu materiałów zakupionych przez Wykonawcę. 

Jakość użytych materiałów musi odpowiadać jakości standardowej , zgodnej z wymogami 

technicznymi Polskich norm.  

3. Termin realizacji zamówienia: 

Zadanie należy wykonać w terminie od podpisania umowy do 10 września 2020 r. 

4. Okres gwarancji: 

24 miesiące 

5. Miejsce, sposób i termin składania ofert: 



Ofertę cenową należy złożyć w terminie  do dnia 11 sierpnia  2020 r. do godz. 10:00 listownie 

lub osobiście w formie papierowej na adres Urząd Gminy w Pacynie, ul. Wyzwolenia 7,                  

09-541 Pacyna .     

6. Kryteria brane pod uwagę przy ocenie ofert: Cena usługi 

7. Osoba wyznaczona do kontaktu: 

Anna Marcinkowska: email: zamówienia.promocja@pacyna.mazowsze.pl tel: 24 2858080. 

8. Sposób przygotowania oferty:   

Ofertę należy sporządzić  na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania 

ofertowego, powinna być umieszczona w zamkniętej oznakowanej kopercie w sposób 

następujący : 

 

Nazwa wykonawcy i jego adres 
 
Zamawiający  
Gminy Pacyna  
 
 
 
                                                                                                                  Oferta na zadanie 
„Wymiana instalacji elektrycznej i odgromowej  w budynku  strażnicy OSP Janówek” 
  

 

Oferta powinna być  

- opatrzona pieczątką  

- posiadać datę sporządzenia 

- zawierać adres lub siedzibę oferenta, nr telefonu, nr NIP 

- podpisana czytelnie przez wykonawcę 

- posiadać oferowana cenę 

        8. Termin i miejsce otwarcia ofert: 

             1 sierpnia 2020 r. r., godz. 13:30 – Sala posiedzeń Urzędu Gminy w Pacynie. 

9. Sposób zapłaty 

Termin płatności 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury na podstawie 

bezusterkowego protokołu odbioru końcowego. 

    10.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wykonawcą  w celu uzupełnienia     

            lub doprecyzowania oferty. 

     11. Zamawiający zastrzega sobie  prawo nierozstrzygnięcia zapytania bez podania  przyczyny, a  

            także do  pozostawienia postepowania bez wyboru oferty. 

     12. W przypadku, gdy oferta przekracza kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na  

           realizację zamówienia zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia negocjacji. 

  

                                                                                                                                           Wójt Gminy Pacyna 

 

                                                                                                                                          (-) Krzysztof Woźniak                                                                                                                                      

 

 Załączniki: 

1. Formularz ofertowy (załącznik nr 1), 

2. Projekt umowy (załącznik nr 2) 


