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Zamawiający: 
Gmina Milejów  
21-020 Milejów 
Ul. Partyzancka 13a  
 
Znak: D.271.PEEZSJ.2017.S.C                               Milejów, dnia 2017-06-28 

 
 

ZAPYTANIE CENOWE/OFERTOWE 
(postępowanie prowadzone stosownie do obowiązującego u Zamawiającego Regulaminu w 

sprawie ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej 
nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro w Urzędzie Gminy Milejów) 

 
1. Zamawiający:   Gmina Milejów  

zaprasza do złożenia ofert na usługę opracowania: 
dokumentacji projektowej, budowlano-technicznej i wykonawczej w celu poprawy 
efektywności energetycznej termomodernizacji modernizacji i remontu kapitalnego 
obiektu użyteczności publicznej – budynku Zespołu Szkół nr 2 w Jaszczowie 

2. Przedmiot zamówienia:  
Zgodnie z OPISEM ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA(OIWZ) stanowiącym 
integralną część niniejszego zapytania. 
 

3. Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego –  
zawiera projekt umowy stanowiący integralną część niniejszego zapytania 
 

4. Termin realizacji zamówienia –  

Rozpoczęcie: po podpisaniu umowy. 

      Wymagany termin zakończenia realizacji zamówienia – nie później niż 28.09.2017r. 

5. Wymagania formalne wobec wykonawców 

Zawarto w Rozdziale 4 OIWZ 
 

6. Miejsce i termin złożenia oferty : 

Miejsce składania ofert:  
Ofertę  należy złożyć  w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie Urzędu Gminy w 
Milejowie(pokój nr 6), ul.Partyzancka 13a   21-020 Milejów,  w terminie do dnia 2017-07-07 
 
Oferta powinna być złożona w dwóch nieprzejrzystych zamkniętych kopertach  
z dopiskiem: „POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU Zespołu Szkół 
nr 2 w Jaszczowie ”. 
Oferta złożona po wyznaczonym terminie zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy. 
 
7. Sposób przygotowania oferty i obliczenia ceny:  

Ofertę należy przygotować stosownie do wymagań Rozdziału 8 OIWZ. 
Opis sposobu obliczenia ceny oferty zawarto w Rozdziale 10 OIWZ. 
 

7. Proces i kryteria wyboru oferty. 
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Zamawiający podda złożone oferty ocenie formalnej – ze względu na kompletność oferty oraz 
potwierdzenie posiadania wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia podanych informacji. 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawcy do uzupełnienia dokumentów jak 
również złożenia wyjaśnień dotyczących złożonej oferty.  
 Zamawiający dokona porównania i wyboru najkorzystniejszej oferty. 

    Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej spełniającej opisane warunki formalne jest: 

Oferowana Cena   -   100%  

8. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:  

W zakresie dotyczącym obiektu - Marzanna Sych – dyrektor.zs@o2.pl 

W sprawach formalnych - Sławomir Czubacki – s.czubacki@milejow.pl 

Załączniki: 

1. Opis Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami  

Wójt 
/-/ Tomasz Suryś 

 


