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Łomianki, 12 maja 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: 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy  

i adaptacji istniejącej szkoły podstawowej w miejscowości Sadowa w Gminie Łomianki na 

obiekt użyteczności publicznej o funkcjach przedszkolnych oraz miejsca aktywności 

lokalnej zgodnie z PFU stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia. W zakres 

przedmiotu zamówienia wchodzi także uzyskanie prawomocnej zgody na realizację. 

 

4.  Opis kryteriów: 

• Cena 80% 

• Termin 20 % 

 

5. Sposób oceny ofert: 

•  Cena według wzoru: kc = (cn/c)*80    

kc – liczba punktów w kryterium ‘cena’,  

cn – najniższa cena zaoferowana przez oferentów w postępowaniu, 

c – cena zaoferowana w badanej ofercie. 
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•  Termin: 

160 dni poczynając od daty zawarcia umowy – 20 pkt 

180 dni poczynając od daty zawarcia umowy – 10 pkt 

200 dni poczynając od daty zawarcia umowy – 0 pkt 

 * jednakże termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż do 31.10.2021 r. 

 

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 (oferent winien złożyć ofertę w terminach określonych w pkt 5 niniejszego 

zaproszenia). 

 

7. Miejsce oraz termin składania ofert: 

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

• Termin składania ofert: do dnia 19.05.2021 r.  

 

8. Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami:  

▪ Aneta Pogorzelska, kontakt: aneta.pogorzelska@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. 
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