
 

Zakład Usług Komunalnych 

w Białobrzegach 

 

ul. Rzemieślnicza 51 

26-800 Białobrzegi 

tel. (48) 613 29 69 

NIP: 798 14 77 750 

REGON: 363128641 

e-mail: zuk@bialobrzegi.pl 
 

ZUK.7011.2.2017              Białobrzegi, dnia 3 marca 2017 roku 

 

         

 

 

Zapytanie ofertowe 

       

 

 Na podstawie Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Białobrzegi nr 15/2017 z dnia       

31 stycznia 2017r. w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych o wartości 

szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 Euro w Urzędzie Miasta            

i Gminy w Białobrzegach i jednostkach organizacyjnych Gminy Białobrzegi w związku          

z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity 

Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zwracamy się z zapytaniem ofertowym dotyczącym 

usługi kruszenia betonów (gruzu) w ilości około 3.000,00 ton,  pochodzących z rozbiórki 

nawierzchni chodników i dróg oraz gruzu budowlanego (do frakcji 0-63 mm), załadunku 

materiałów, hałdowania skruszonego materiału i jego transportu w obrębie działki gminnej 

znajdującej się przy ul. Rzemieślniczej 32 w Białobrzegach. Gruz jest przemieszany z ziemią 

i piachem, które należy odsiać i nie wliczać w cenę kruszenia. 

 

Zapytanie ofertowe ma na celu wyłonienie dostawcy powyższych usług, dla Zakładu 

Usług Komunalnych w Białobrzegach w bieżącym roku.  

 

Termin realizacji zamówienia – maksymalnie kwiecień 2017 r.  

Cena jest jedynym kryterium oceny ofert. 

 

Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, 

komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez 

osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na 

kopercie należy umieścić napis „Zapytanie ofertowe na kruszenie gruzu betonowego". 

 Ofertę cenową proszę złożyć osobiście w Sekretariacie ZUK w Białobrzegach - pok. 

nr 1 – ul. Rzemieślnicza 51, pocztą lub e-mailem: m.jagiello@bialobrzegi.pl  

Ofertę zawierającą cenę kruszenia 1 tony materiału oraz termin wykonania usługi 

należy złożyć do godz.12:00, 17 marca 2017 r. 

 

 
 
 

 
 

 

 
Sprawę prowadzi: 
Marcin Jagiełło – Zastępca Dyrektora ZUK 

tel. 486132969 w. 24 

e-mail: m.jagiello@bialobrzegi.pl  



 

Zakład Usług Komunalnych 

w Białobrzegach 

 

ul. Rzemieślnicza 51 

26-800 Białobrzegi 

tel. (48) 613 29 69 

NIP: 798 14 77 750 

REGON: 363128641 

e-mail: zuk@bialobrzegi.pl 
 

(pieczęć adresowa Wykonawcy)  

NIP**): .....................................................  

REGON**): ..............................................  

tel.**): .......................................................  

fax**): ......................................................  

adres e - mail**): ......................................  

 

 

OFERTA 

 

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH 

RZEMIEŚLNICZA 51 

26-800 BIAŁOBRZEGI 

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia ……………………………………. prowadzone 

w oparciu o art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)  

na:………………………………………………………………………………………………

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

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

 

1. Oferujemy kruszenie 1 t. gruzu (załadunek materiałów, hałdowanie skruszonego materiału     

i transport w obrębie działki gminnej na której jest materiał):  

Netto: .................................................................... zł  

/słownie netto/ 

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

VAT: .................................................................... zł  

/słownie VAT/ 

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

Brutto: ................................................................. zł  

/słownie brutto/ 

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

2. Termin wykonania ........................................................................................................... 

3. Przyjmujemy do realizacji warunki postawione przez zamawiającego w zapytaniu 

ofertowym.  

4. Oświadczamy, iż uważamy się za związanych niniejszą ofertą przed okres 30 dni licząc od 

daty wyznaczonej na składanie ofert.  

5. Oświadczamy, że firma jest płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym 

NIP……………………………………………. 

 

podpis osoby upoważnionej 


