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                                  PREZYDENT  MIASTA  OTWOCKA 
ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock 

tel.: +48 (22) 779 20 01 (do 06); fax: +48 (22) 779 42 25 
www.otwock.pl       e-mail: umotwock@otwock.pl 

 

 
                               Otwock, dnia 09.07.2018 r.  
 

 
ZAPROSZENIE 

do złożenia oferty  

 

Prezydent Miasta Otwocka, ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock zaprasza do złożenia oferty                                

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej                

w złotych równowartości kwoty 30.000 euro na realizację zadania pn. „Utwardzenie skrzyżowań              

z drogami gminnymi z płyt betonowych, doziarnienie wjazdów do posesji oraz budowa progu 

zwalniającego w ul. Bagnistej” 

 
 
1. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest utwardzenie skrzyżowań z drogami gminnymi z płyt betonowych, 

doziarnienie wjazdów do posesji oraz budowa progu zwalniającego w ul. Bagnistej                                       

w Otwocku, zgodnie z zakresem podanym w kosztorysie ofertowym. Wymagany termin realizacji 

zamówienia: do 30.09.2018r. 

 

2. Opis sposobu przygotowania oferty: 
 

Ofertę, zgodnie z załącznikiem nr 1 należy złożyć w zamkniętej kopercie. Na kopercie należy 

umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres wykonawcy oraz napis: „Oferta na 

utwardzenie skrzyżowań z drogami gminnymi z płyt betonowych, doziarnienie wjazdów do 

posesji oraz budowa progu zwalniającego w ul. Bagnistej” 

Do oferty należy dołączyć: 

a) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,  

b) Kosztorys ofertowy, zgodnie z załącznikiem nr 2 

c) Oświadczenie, zgodnie z załącznikiem nr 3. 

 

3. Miejsce oraz termin składania ofert: 

Ofertę należy złożyć do dnia 20.07.2018 r. do godziny 11.00  w siedzibie zamawiającego: Urząd 

Miasta Otwocka ul. Armii Krajowej 5, Biuro Obsługi Mieszkańców, budynek B,  p.1 

 

4. Ocena złożonych ofert i wybór najkorzystniejszej oferty: 

a) Zamawiający dokona wyboru oferty na podstawie kryterium: 

– cena za realizację przedmiotu zamówienia 60 % wg wzoru:  

   najniższa cena / badana cena x 60 
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-  okres gwarancji i rękojmi – 40 % wg wzoru:  

   badany okres wyrażony w miesiącach / najdłuższy okres wyrażony w miesiącach x 40 

b) Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.  

c) Oferty niespełniające warunków wymienionych w pkt. 2 zostaną odrzucone, 

d) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane, 

e) Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę, 

f) Informacja o złożonych ofertach oraz informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie 

zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego. 

g) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona jako 

najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.  

 

5. Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami: 

Michał Piłka - tel. 22 779 47 45 
 
 

6. Załączniki: 

a) Formularz oferty – zał. Nr 1 

b) Kosztorys ofertowy – zał. Nr 2 

c) Oświadczenie – zał. Nr 3 

d) Projekt umowy – zał. Nr 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


