ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Na realizację zadania „Wykonanie faszyny na stawie rybnym w OZ Trzebule”

1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
1.1 Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie. Na kopercie należy umieścić nazwę oraz
adres Zamawiającego – Polski Związek Wędkarski Okręg w Zielonej Górze ul. Głowackiego 9,
65-301 Zielona Góra, nazwę i adres Wykonawcy (autora oferty) oraz napis: Oferta na realizację
zadania: „Wykonanie faszyny na stawie rybnym w OZ Trzebule”.
2.1 Oferta powinna zostać napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką. Powinna
obejmować całość zamówienia określonego przez Zamawiającego.
2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie faszyny około 500 mb. brzegu stawu rybnego
w miejscowości Trzebule – na skraju wsi. Czas realizacji: druga połowa listopada do końca grudnia
bieżącego roku.
3. PRZY WYBORZE OFERTY ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ NASTEPUJĄCYMI KRYTERIAMI:
Najważniejszym kryterium wyboru będącym przedmiotem rozstrzygnięcia przez Komisję będzie
cena brutto za realizację zamówienia.
4. WYKONAWCA SKŁADAJĄCY OFERTE JEST ZOBOWIĄZANY DOŁĄCZYĆ DO NIEJ NASTĘPUJĄCE
DOKUMENTY:
Wypis z KRS, zaświadczenie o prowadzeniu działalności, REGON lub NIP.
5. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY:
Cena podana w ofercie obowiązuje przez cały okres realizacji umowy i nie podlega waloryzacji.
Oferta musi zawierać cenę netto jak i brutto (wraz z wyliczonym podatkiem VAT) wyrażone w
formie liczbowej i słownej.
6. MEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY:
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 29 października 2018 r. do godziny 12-tej w siedzibie
Zamawiającego, tj. w Zielonej Górze przy ul. Głowackiego 9 do pokoju 1.1 lub przesłać listownie na
adres Polski Związek Wędkarski Okręg w Zielonej Górze ul. Głowackiego 9, 65-301 Zielona Góra z
dopiskiem: Oferta na realizacje zadania „Wykonanie faszyny na stawie rybnym w OZ Trzebule”.
Niezależnie od koperty adresowej należy ofertę umieścić w osobnej zaklejonej kopercie zgodnie z
opisem punktu 1.1.
Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie 29 października do godziny 12-tej zostanie
zwrócona bez otwierania Wykonawcy i nie będzie podlegała procesowi oceny. Wykonawca może

złożyć tylko jedną ofertę, wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie
ofertę przed upływem terminu 29.10.2018 godz. 12.00.
7. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERTY:
Otwarcie złożonych w postępowaniu ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w dniu
31 października 2018 r. o godzinie 15–tej w salce konferencyjnej na parterze.
8. OSOBAMI UPRAWNIONYMI DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCĄ SĄ:



Michał Szostak – koordynator Zespołu Zagospodarowania i Ochrony Wód tel. 68 4537335,
tel. kom. 694 445 129
Wojciech Raunke – dyrektor biura PZW Okręg w Zielonej Górze tel. 68 4537337, tel. kom.
694 443 779

9. IMFORMACJE DOTYCZĄCE ZAWARCIA UMOWY:
W terminie do trzech dni od dnia powiadomienia przez Zamawiającego o wyborze oferty
Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejsza w postępowaniu, jest
zobowiązany do podpisania umowy.

Dyrektor biura PZW
Okręg w Zielonej Górze
Wojciech Raunke

Zielona Góra dnia 3 października 2018 r.

