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       PIECZĘĆ ZAMAWIAJĄCEGO 

 

 
ZAPYTANIE OFERTOWE 

 
W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2016 r.  poz. 1020 ) oraz Zarządzeniem nr 53/2014 Burmistrza Miasta i 
Gminy Białobrzegi z dnia 16 czerwca 2014 r. – „Regulamin udzielania zamówień publicznych 
o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30.000 EURO”, Burmistrza 
Miasta i Gminy Białobrzegi zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę: 
 

wykonania i montażu tablic informacyjnych do zadań realizowanych  
przez Gminę Białobrzegi w 2016 roku. 

 
1. Zamawiający: GMINA BIAŁOBRZEGI 
2. Przedmiot zamówienia: wykonanie i montaż tablic informacyjnych do zadań 

realizowanych przez Gminę Białobrzegi w 2016 roku. 
3. Termin realizacji zamówienia: do 10.11.2016 r. 
4. Cena jest jedynym kryterium oceny ofert 
5. Inne istotne warunki zamówienia – opis przedmiotowego zamówienia. Przedmiot 

zamówienia składa się z dwóch niezależnych części: 
a. Artykuły informacyjne do projektu pn. „Przebudowa ulicy Marmurowej  

w Kamieniu” współfinansowanego z budżetu Województwa Mazowieckiego 
ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych: tablica 
informacyjna (1 szt.) dwustronna  wraz z montażem, całość zabezpieczona 
laminatem UV, wg opisu: 
Tablica dwustronna – 1  szt. - o wymiarach 900 mm (szerokość) x 700 mm 
(wysokość) wraz z konstrukcją wsporną, wykonana z odpornego stopu 
aluminium, wg specyfikacji stanowiącej Załącznik nr 1. 

b. Artykuły informacyjne do projektu pn. „Przebudowa kotłowni w Publicznej 
Szkole Podstawowej w Suchej” realizowane z dofinansowaniem  
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Warszawie: tablica (2 szt.) o wymiarach nie mniejszych niż 420 mm x 297 
mm wykonana z metalu, drewna lub tworzywa sztucznego, całość 
zabezpieczona laminatem UV, wraz montażem w siedzibie Urzędu Miasta  
i Gminy Białobrzegi (pl. Zygmunta Starego 9, 26-800 Białobrzegi) oraz przy 
wejściu do budynku szkoły przy ul. Szlacheckiej 88A w Suchej,  
wg specyfikacji stanowiącej Załącznik nr 2. 

6. Warunki płatności: 14 dni od dnia otrzymania faktury. 
7. Sposób przygotowania oferty: 

Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „OFERTA”  



Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, 
komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta powinna być podpisana 
przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego 
lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „Zapytanie ofertowe na wykonanie i 
montaż tablic informacyjnych do zadań realizowanych przez Gminę Białobrzegi w 
2016 roku” 
Ofertę złożyć można osobiście u Zamawiającego – w sekretariacie (pok. 23) Urzędu 
Miasta i Gminy w Białobrzegach, ul. Plac Zygmunta Starego 9, 26-800 Białobrzegi, 
pocztą, pocztą elektroniczną na adres w.komorowska@bialobrzegi.pl. 

8. Miejsce i termin złożenia oferty. 
Ofertę należy złożyć do dnia 25.10.2016 r. do godz. 12.00 na warunkach wskazanych  
w pkt. 7. 
 
 
 

Białobrzegi, 18 października 2016 roku                            
                       Burmistrz Miasta i Gminy Białobrzegi 

 

                                                                                          Adam Bolek 
 

                                                                                       (podpis zamawiającego) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                            Zapytanie ofertowe  IIiFS.7013.34.1.2016 
………………………………………… 
              (pieczęć adresowa Wykonawcy) 

NIP: …………………………………… 
REGON: ……………………………… 
tel.: …………………………………… 
fax.: …………………………………… 
adres e-mail: …………………………… 

                                             OFERTA 
 

              Gmina Białobrzegi 
             reprezentowana przez  
                     Burmistrza Miasta i Gminy Białobrzegi  
             ul. Plac Zygmunta Starego 9 
             26-800 Białobrzegi 
 
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z 18.10.2016 roku prowadzone w oparciu o art. 4 ust. 8 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r.  poz. 1020) 
na: 
wykonanie i montaż tablic informacyjnych do zadań realizowanych przez Gminę 
Białobrzegi w 2016 roku. 

 
1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za następujące kwoty: 

 

Część 1-sza zamówienia Artykuły informacyjne do projektu pn. „Przebudowa ulicy 
Marmurowej w Kamieniu” 
Netto………………………(słownie:…………………………………………………) 
Brutto……………………..(słownie:………………………………………………….) 
W tym kwota podatku VAT =………% tj. ……………..zł, 
(słownie…………………………………………………………………………………) 
 

Część 2-ga zamówienia: Artykuły informacyjne do projektu pn. „Przebudowa kotłowni  
w Publicznej Szkole Podstawowej w Suchej” 
Netto………………………(słownie:…………………………………………………) 
Brutto……………………..(słownie:………………………………………………….) 
W tym kwota podatku VAT =………% tj. ……………..zł, 
(słownie…………………………………………………………………………………) 

2. Przyjmujemy do realizacji postawione przez zamawiającego, w zapytaniu ofertowym, 
warunki. 

3. Oświadczamy, iż uważamy się za związanych niniejsza ofertą przez okres 10 dni 
licząc od daty wyznaczonej na składanie ofert. 

4. Oświadczamy, że firma jest płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym 
NIP ………………………………………………………… 



                       
……………………………… 

                     podpis osoby upoważnionej 


