Gmina Kożuchów
Kożuchów, dnia 16 grudnia 2021 roku

FI.271.1.13.2021

Burmistrz Kożuchowa
zaprasza
do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.:
„Usługi rzeczoznawcy majątkowego w 2022 roku”

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem umowy jest wykonanie usług polegających na wykonywaniu operatów szacunkowych
nieruchomości na terenie Gminy Kożuchów na potrzeby Gminy zgodnie z zakresem określonym
szczegółowo w ofercie (załączniku nr 1 do zaproszenia). Warunki, zakres i inne szczegóły wykonania
zamówienia zostały zawarte we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia.
2. Wymagany termin realizacji umowy: od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2022 roku.
Zamawiający informuje, iż umowa zostanie podpisana w styczniu 2022 roku.
3. Wykonawca składając ofertę cenową, składa następujące dokumenty:
Ofertę cenową, zawierającą cenę i ceny jednostkowe – formularz oferty wg załączonego wzoru
(załącznik nr 1).
4. Przy wyborze oferty do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium: Cena – 100%
5. Opis sposobu obliczania ceny w składanej oferty cenowej:
W cenę oferty należy wliczyć obowiązujący podatek od towarów i usług VAT;
Wykonawca nie będzie żądał od zamawiającego zwrotu kosztów z tytułu poniesionych kosztów dojazdu.
Ceny jednostkowe podane przez Wykonawcę w ofercie obowiązują przez okres ważności umowy i nie
będą podlegały waloryzacji w okresie jej trwania.
Zamawiający wybierze ofertę odpowiadającą wszystkim przedstawionym przez niego wymogom
i o najniższej cenie.
6. Miejsce i termin złożenia oferty cenowej:
Ofertę cenową należy złożyć w terminie do dnia 23.12.2022 r. e-mailem na adres:
zamowienia@kozuchow.pl
7. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:
Gmina Kożuchów, ul. Rynek 1 A, 67-120 Kożuchów
tel. +48 68 355 59 40, fax. +48 68 355 59 49; e-mail: um@kozuchow.pl, www.kozuchow.pl

Sprawy merytoryczne Agnieszka Gelfort – Ozgowicz – nr tel.: 068 355 59 45
Sprawy dotyczące procedury Dorota Greń – nr tel.: 068 355 59 71

Signed by /
Podpisano przez:
Paweł Piotr
Jagasek
Gmina Kożuchów
Date / Data: 202112-16 14:18

…………………………………
Kierownik Zamawiającego

Załączniki:
1. Załącznik nr 1 – formularz oferty
2. Załącznik nr 2 – wzór umowy
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