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Ziemnice, dnia 13 czerwca 2022 r. 

Nr sprawy: PIWi.21.2.2022 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE  

 

DLA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI  

NIEPRZEKRACZAJĄCEJ 130 000 ZŁ 

 

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości 

nieprzekraczającej 130 000 zł, zapraszam do złożenia ofert na wykonanie zamówienia, 

którego przedmiotem jest remont toalety w budynku administracyjnym Powiatowego 

Inspektoratu Weterynarii w Legnicy z/s w Ziemnicach.  

 

I.  Zamawiający: 

 

Inspekcja Weterynaryjna 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii 

w Legnicy 

z/s Ziemnice, ul. Legnicka 12 

59-220 Legnica 

Tel. 76 855 05 41 

Fax 76 855 05 42 

NIP 691-20-30-933 

legnica@wroc.wiw.gov.pl 

 

II. Opis przedmiotu zamówienia: 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest remont toalety w budynku administracyjnym 

Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Legnicy z/s w Ziemnicach. 

2. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia wraz z całą specyfikacją określa 

przedmiar robót (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego). 

3. Wymagany minimalny okres gwarancji wynosi 24 miesiące. 

4. Każdy z Wykonawców ma możliwość przed złożeniem oferty dokonać wizji lokalnej 

oraz zweryfikować dane z przedmiaru ze stanem rzeczywistym. 

 

III. Sposób przygotowania oferty: 

 

1. Ofertę  należy składać na formularzu ofertowym (załącznik nr 2 do zapytania 

ofertowego) wraz z załączonym kosztorysem ofertowym oraz kserokopią wypisu z 

rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, 

wystawione w dacie nie wcześniejszej niż na sześć miesięcy od daty złożenia oferty. 

2. Zgodnie z formularzem ofertowym należy wskazać cenę netto, stawkę podatku VAT 

oraz cenę brutto za całość zamówienia. 

3. Oferta powinna być: 

 - opatrzona pieczątką firmową; 
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          - posiadać datę sporządzenia; 

          - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP; 

          - podpisana czytelnie przez wykonawcę. 

 

IV. Kryterium wyboru oferty:   100 % cena. 

 

V. Miejsce i termin złożenia oferty: 

 

1. Oferta powinna być złożona w sekretariacie Powiatowego Inspektoratu 

Weterynarii w Legnicy w terminie do dnia 22 czerwca 2022 r. do godz. 1500 lub w 

formie elektronicznej na adres legnica@wroc.wiw.gov.pl  

2. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po upływie terminu na składanie ofert 

zostaną zwrócone bez otwierania i nie będą podlegały procesowi oceny. 

3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

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

dotyczących złożonych ofert. 

5. Wybór oferty nastąpi w dniu 23 czerwca 2022 r. o godzinie 1200. 

 

VI.  Informacje dotyczące zawarcia umowy i warunków płatności:  

 

1. Wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony na stronie 

internetowej urzędu (www.piwlegnica.pl)  oraz w siedzibie Zamawiającego. 

2. W terminie 7 dni od dnia powiadomienia o wyborze, Wykonawca którego oferta 

została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu, jest zobowiązany do 

podpisania umowy. Umowa musi zawierać wszystkie elementy oferty 

Wykonawcy. Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania. 

3. Zapłata nastąpi po przekazaniu i przejęciu przez Zamawiającego całości 

przedmiotu zamówienia, w terminie 14 dni od otrzymania faktury. 

 

VII. Dodatkowe informacje: 

 

Dodatkowych informacji udziela Pani Barbara Małecka-Salwach pod nr telefonu  

76 855 05 41. 

 

VIII. Załączniki: 

 

1. Przedmiar robót (załącznik nr 1), 

2. Wzór formularza ofertowego (załącznik nr 2), 

3. Wzór umowy (załącznik nr 3).  
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