
Popielów, 28 marca 2022 r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE  

dotyczy: 

Malowania elementów drewnianych na Kąpielisku „Przystań Wodna w Nowych Siołkowicach ” 

I. ZAMAWIAJĄCY  

Nazwa zamawiającego:   Gmina Popielów 

Adres zamawiającego:    ul. Opolska 13, 46-090 Popielów  

Telefon:                           (77) 427 58 22  

Faks:                                (77) 427 58 38 

 

Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130 000 zł 

   

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na: 

Malowaniu elementów drewnianych na Kąpielisku „Przystań Wodna w Nowych Siołkowicach ” : 

Dwukrotne malowanie elementów drewnianych lakierobejcą Sadolin Extra kolor „tek”   

1. Pomost  850 m2 

2. Domek drewniany 55 m2 

3. Altana 10 m2  

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA  

Termin wykonania przedmiotu zamówienia określonego w punkcie  II: do 01 czerwca 2022 r. 
 
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY .  

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2. Oferta musi być stworzona na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania.  

3. Oferta powinna być: 

 opatrzona pieczątką firmową,  

 posiadać datę sporządzenia,  

 zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, adres e-mail, numer NIP,  

 zawierać wartość oferty (netto i brutto),  

 określać termin wykonania zamówienia, zgodnie z zapytaniem ofertowym 

 podpisana  przez osobę upoważnioną  do reprezentowania firmy, zgodnie z formą 

reprezentacji oferenta określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym 

dla formy organizacji firmy oferenta 

 zawierać wymagane załączniki; 

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert osobno dla każdego produktu . 

 
V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT  



1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: bos@popielow.pl, 

poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Urząd Gminy Popielów, ul. Opolska 13, 46-090 

Popielów, (sekretariat)  

do dnia 5.04. 2022 r. do godziny 15 30.   

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.  

3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.  

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych ofert.  

  

VI. OCENA OFERT  

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium: CENA – 100 %  

  

VII. DODATKOWE INFORMACJE  

1. Dodatkowe informacje udzielane są w Urzędzie Gminy Popielów, ul. Opolska 13, 46-090 Popielów 

pokój nr 14 lub pod nr tel. 77 427 58 58– Rafał Kołodziej . 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia, bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez 

podania przyczyny . 

 

  

VIII. ZAŁĄCZNIKI  

1. Wzór formularza ofertowego  

mailto:bos@popielow.pl

