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ZAPRASZA 

do złoŜenia propozycji cenowej na wykonanie zadań pn.: 
”  Dostawa wraz z rozładunkiem  cementu popiołowego portlandzkiego 
32,5R kat. II do budowy drogi w m. Łysa Góra gm. Baranów” 
 
Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: 
-  propozycję cenową naleŜy przesłać drogą pocztową, faksem  lub złoŜyć osobiście w siedzibie 
Zamawiającego do godz. 15.00 w  dniu 27.08. 2009r., 
− ceny podane mają być wyraŜone cyfrowo i słownie, 
− oferta  ma obejmować całość zamówienia. 
 
Opis przedmiotu zamówienia: 
Zamówienie polega na  dostawie wraz z rozładunkiem do m. Łysa Góra gm. Baranów 
44,8 ton cementu popiołowego portlandzkiego 32,5 R kat.II z atestem w workach a 25 
kg na paletach, ofoliowany z zastrzeŜeniem, Ŝe odbioru palet Wykonawca dokona we 
własnym zakresie i na własny koszt. 
                     
Wymagany termin realizacji zamówienia: do dnia  3 września 2009 roku 
 
Oferent składając propozycję cenową, składa następujące dokumenty: 
− formularz ofertowy, 
− kserokopię aktualnego wpisu do właściwego rejestru, uprawniającego oferenta do 

występowania w obrocie prawnym (potwierdzoną za zgodność z oryginałem), 
− oświadczenie oferenta, Ŝe spełnia następujące warunki: 

a) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli 
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 
b) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i 
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 
c) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia, 

− podpisany i zaparafowany wzór umowy. 
 

 



 
Opis sposobu obliczenia ceny w składanej propozycji cenowej: 
 

W cenę propozycji naleŜy wliczyć: 
- wartość usługi/ dostawy/ robót budowlanych,* 
- obowiązujący podatek od towarów i usług VAT 
 
Cena podana przez oferenta za świadczoną usługę, dostawę/ robotę budowlaną* jest 
obowiązująca przez okres waŜności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej 
trwania. 
 
Zamawiający wybierze propozycję cenową odpowiadającą wszystkim postawionym 
przez niego wymogom i  o najniŜszej cenie. 
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