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plęczęc Zamawiającego

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z art.  ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(Dz.U. z 2006 T. nr 164, poz.Il63 z póź. zmianarni) zwtacamy się z zapytaniem ofeftowym

o cenę robót budowlanych

Zamawiajqcy: Zespoł Placówek Kultury w Żmigrodzie
przedmiot zamóv,ienia., stabilizacja ściany szczytowej dawnej kaplicy pałacu Hatzfeldów

w Żmigrodzie

Termin realizacji zctnlówienia: 20 maja 2015 roku

Cena jest.jedynynt kl.yteriun oceny ofert.

Inne istotne warunki zamówienia,.

Ruiny pałacu, stanowiącego niegdyś główny ęlement rczległego zespołu pałacowego, s4 cennym

zabytkiem. Przy projektowaniu prac stabilizacyjnych kierowano się wartością zabytkową jako

nadrzędną.

Wymiary: długość kaplicy - 10,60 m; szerokość - 8,94 m; wysokość maksymalna kaplicy * 20,08 m

n.p.t.

Ofertę proszę przygotować według załączonego przedmiaru robót.

Projekt budowlany do wglądu w siedzibie Zamawiąącego,

Sposób przygotowa.n.ia o"ferty .

Ofertę sp otządzic należy na załączonym druku,,OFERTA".

Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, namaszynie, komputerze,

nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferla winna być podpisaflaprzęz osobę upowaznioną.

W przypadku składania oferly w siedzibie ZamawtĄącego lub pocńą na kopercie należy umieścić napis:

,,Zapytante o1-ertowe na ,,Stabilizacja ściany szczytowej dawnej kaplicy pałacu Hatzfeldów

w Żmigrodzie".

Ofertę złożyc można osobiście uZamawiającego w sekretariacie, lub pocztą na adres Zespoł Placówek

Kultury ul, Wrocławska 12, 55-140 Żmigród

Miejsce i termin złożenia qferty

Ofertę zlożyć należy do dnia 21 kwietnia2015 r. do godz. 15.00 
Zes
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pieczątka oferenta dnia

oFERTA

Odpowiadając na skierowane do nas zapytante ofertowe dotyczące zamówienia publicznego
realizowanego na podstawie art. 4 ust.8 ustawy z dnia29 stycznia2004 t. Prawo zamowięń Publicznych
(Dz.U. z2006 r. nr 164, poz.Il63 zpóź. zmianaml), a dotyczącego:

(wpisać przedmiot zamówienia )

składamy ofeńę następującej treści:

Słownie:

2. Przyjmujemy do realizacji postawioneprzezzamawiĄącego, w zapytaniu oferlowym, warunki.

3. OŚwiadczamy, że firma jest płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym

podpis osoby upowaznionej


