
…………………………………                           I.7011.27.2017 

       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 2015 r.  poz. 2164 z późn. zm. ) oraz Zarządzeniem nr 15/2017 Burmistrza Miasta i 

Gminy Białobrzegi z dnia 31 stycznia 2017 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 usługi serwisowej i konserwacji 

systemów solarnych na terenie miasta i gminy Białobrzegi w 2018 roku. 

 

Zamawiający: GMINA BIAŁOBRZEGI, z siedzibą 26-800 Białobrzegi, ul. Plac Zygmunta Starego 9 

 

1. Przedmiot zamówienia: usługa serwisowa i konserwacja systemów solarnych na terenie miasta  

i gminy Białobrzegi w 2018 roku. 

2. Okres realizacji zamówienia: od podpisania umowy do 28 grudnia 2018 r. 

3. O zamówienie mogą ubiegać się podmioty, które wykażą się doświadczeniem w zakresie 

wykonywania instalacji solarnych, polegającym na budowie/konserwacji/serwisowaniu instalacji 

solarnych na co najmniej 30 obiektach rocznie oraz złożą oświadczenie o posiadaniu wymaganych 

uprawnień budowlanych. 

4. Kryterium oceny ofert jest: 

oferowana cena brutto określona przez Wykonawcę na formularzu Oferty oraz w załączonym do niej 

szczegółowym wyliczeniu jednostkowych cen ryczałtowych za poszczególne elementy składowe 

oferowanego wynagrodzenia. 

5. Inne istotne warunki zamówienia:  

Oferta ma dotyczyć wykonania usługi serwisowej i konserwacji systemów solarnych na terenie 

miasta i gminy Białobrzegi w 2018 roku – doprecyzowanie zapytania zgodnie z załącznikiem nr 1 do 

zapytania ofertowego i kosztorysem ofertowym (oraz wyliczeniem przygotowanym przez 

Wykonawcę) wykonania usług. 

6. Warunki płatności: każdorazowo 14 dni od dnia otrzymania faktury. 

7. Sposób przygotowania oferty: 

Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „OFERTA” (załącznik nr 1) 

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 usługę serwisową i konserwację systemów solarnych 

na terenie miasta i gminy Białobrzegi w 2018 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 – z zapisem w temacie wiadomości „Zapytanie ofertowe na 

usługę serwisową i konserwację systemów solarnych na terenie miasta i gminy Białobrzegi w 2018 

roku”. 

8. Miejsce i termin złożenia oferty: ofertę należy złożyć do dnia 24 listopada 2017 r. do godz. 12:00 na 

warunkach wskazanych w pkt. 7. 

Podpisał 

Adam Bolek 

Burmistrz Miasta i Gminy Białobrzegi 


