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Łomianki, 22 marca 2021 r. 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 

 

1. Zamawiający:  
Gmina  Łomianki  
ul. Warszawska 115  
05 – 092 Łomianki, 

tel. (022) 888 98 01   

um@lomianki.pl 

 

2. Tryb udzielenia zamówienia:  

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8  Ustawy 
prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019). 

 

3. Przedmiotem zamówienia jest: 

Dostawa i montaż urządzeń siłowni plenerowej, na działce nr 208 obręb: 0006 przy ul. 
Warszawskiej w Łomiankach, w ramach zadania 2021/09 Budowa siłowni zewnętrznej 
pn. „Lipowa siłownia”. 

4.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i zakres robót objętych niniejszym 
zamówieniem określa dokumentacja projektowa, stanowiąca załącznik nr 2 do zapytania. 
Wszystkie materiały i urządzenia stosowane przy wykonywaniu robót muszą być 
fabrycznie nowe i nieużywane. Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, 
elementy budowlane lub instalowane w trakcie robót budowlanych odpowiadały 
wymaganiom określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333). 
Zamawiający wykonał zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na budowę.  

 

5.  Opis kryteriów: 

 Cena 80% 

 Termin 20 % 
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6. Opis sposobu przygotowania oferty:  

 Ofertę z nazwą zadania należy sporządzić w formie pisemnej, zgodnie z  Załącznikiem nr 
1 -  Formularza Ofertowego. 

 W ofercie należy podać: koszt całkowitej usługi netto i brutto oraz termin wyrażony  
w dniach. 

7. Miejsce oraz termin składania ofert: 

 Ofertę należy wysłać na adres mailowy: um@poczta.lomianki.pl . 

 Termin składania ofert: do dnia 31.03.2021 r. do godz. 10:00. 

 

8. Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami:  

 Aneta Gorzkowska, kontakt: aneta.gorzkowska@poczta.lomianki.pl, tel. 22 888 98 84. 

 

UWAGA! 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia oferty bez podania przyczyny. 
Zamawiający dopuszcza negocjacje cen z Oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę. 

Załączniki:  

- Załącznik nr 1 Wzór Formularza Ofertowego 

- Załącznik nr 2 Dokumentacja projektowa 
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