Zamówienia do 30.000 euro
XML
zapytanie ofertowe TG6871.29.2017 - wznowienie znaków granicznych
TG.6871.29.2017

Sanok, 28.04.2017r.

Zapytanie ofertowe
1. Zamawiający: Gmina Miasta Sanoka
2. Opis przedmiotu zamówienia: Przeprowadzenie procedury wznowienia znaków granicznych działek nr: 3325/1,
3325/2, 3325/3,3226/1, 2212/3 w Sanoku, obręb Posada- w zakresie wskazanym w załączniku do zapytania
ofertowego, wraz z trwałą stabilizacją granic na gruncie (granicznik betonowy) i przekazaniem zamawiającemu
kopii protokołu granicznego.
Cel opracowania: wznowienie znaków granicznych.
3. Termin realizacji zamówienia: 20.06.2017r.
4. Okres gwarancji: 1 rok
5. Miejsce i termin złożenia oferty: Urząd Miasta w Sanoku, Rynek 1, 38-500 Sanok, 05.05.2017r.
6. Warunki płatności: Przelew do 14 dni od przedłożenia faktury
7. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Teresa Kudroń, tel. 13 46 52 840
8. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim do dnia: 05.05.2017r. w jednej z
poniższych form:
- pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Gmina Miasta Sanoka, ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, Wydział Geodezji, Architektury i
Planowania Przestrzennego
- faksem na numer: 013 46 30 890 z dopiskiem do wiadomości – Teresa Kudroń
- elektronicznej na adres: kudron@um.sanok.pl
9. Kryteria wyboru oferty:
a) cena: 100 %
b) inne (wymienić): Brak
10. Treść oferty:
a) nazwa wykonawcy:
b) adres wykonawcy:
c) NIP:
d) REGON:
e) nr rachunku bankowego:
f) oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:
Cenę netto …………………………zł (słownie złotych ……………………………..……….
……….…………………………………………………………………………………………)
Podatek VAT …………………….. zł (słownie złotych ……………………………..……….
……………………………………………………………………………...…………………..)
Cenę brutto…………………………zł (słownie złotych ………………………………..…….
………………………………………………………………………………………………….)
g) inne kryteria określone w zapytaniu ofertowym …………………………………………....
11. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

……………………………….
Data i podpis oferenta.
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