
załącznlknr 1do
regulaminu udzielania zanówieil
publicmych których wartośó nie
przeL<raczakwoty 1 4.000 euro

USTALENIE wARToŚcl SZACUNKOWEJ
ZAM OWIENIA PIJBLICZNE GO

Z Uw ZGLĘDNIENIEM WSZYSTKICH WYMAGAŃ r oxor,ICZNoŚCI
MOGĄCYCH MIEC wPŁYw NA SPORZĄDZENIE OFERTY

1. Przedmiot zamówienia

Ż. Parametry wymagania techniczne i jakościowe odnoszące się do przedmiotu
zamówienia:

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z warunkami tęchnicznymi wykonania i
odbioru robót oraz przy zastosowaniu obowiązujących w tej materii przepisow Prawa
budowlanęgo' Norm Polskich, norm techntcznych, przepisów sanitarnych, BHP, pozarowych i
aktualnej wiedzy technicznej

3. Nazwa / kod ustalone z Wspólnego Słownika Zamowien

4. Szacunkowa warto netto zamówienia ustalona dnia wynosi:

Wartość zamówienia w eulo wyliczona przy zastosowaniu przeltcznIka 1 euro=3.839 zł
wynosi. ........ ęuro.

5. Podstawa ustalenia warlośÓ zamowienia

Proponuje się zastosowanie postępowania o udzielęntę zamówienia publicznego w trybie

Ustaleń dokonał:

sc

zł

Stopnica dnia

Zatwierdzam



załączrnknr 2 do
re gulaminu udzielania zarnowięń
publicznych ktorych wartość nie
przel<raczakwoty 1 4.000 euro

Notatka
z przeprowadzonego r ozeznania rynku

zamówienia o wańości od 500 do 6.000 euro

2. Termin r ealizacjil vrykonania Zamowlęnla
3. War'tość zamówięnia......'........ zŁ nęttoustalona na podstawie.

4. Wartość zamówienta W euro ..'..........'v\ryIiczonaptzy zastosowaniu przelicznika
1 euro=3.839 zł
5. Nazwisko i imię osoby, która ustaliła wartośó zamówienia................
6. Data ustalenia wartości zamówienia ........'......
7. Informacj ę dotyczącą ceny i ewentualnie innych kryteriów wyboru oferty uzyskano od:

S.Wybrano wykonawcę nr

9.. Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej

Notatkę sporządzlłlŁa

Zatwrcr dzam do r ealizacji:

Lp. Nazwa i adres wykonawcy Inne kryłeria(
wymienić)

Oferowana cena
Netto/brutto

I

2.
a
J.

(data i podpis osoby upowaznionej)



załączntknr 3 do regulaminu
udzielania zamówień publicznych

których wartoŚó nie przehacza
kwoty 14.000 euro

prcczęc zamawlaJącego

Znak sprawy
(miejscowość idata)

adres i nazwawykonawcy

ZAPYTANIE CENOWE

I. Zamawiający
Nazwa zamawiającego

ZapTasza do złoŻenia ofert na:

2' Przędmiot zarnowtenia ...........'..
3. Termin r ealizacji zamówienia ................
4. Okres gwarancji..
5. Miejsce i termin złożentaoferty'.......
6. Termin otwarcia ofert..........
7. Warunki płatności...
8. osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami..........

v 9. Sposób przygotowania oferty: ofertę naleŻy sporządzic w formie pisemnej, w języku
polskim.
l0. Treść oferty:
10.1. nazwa wykonawcy
10.2. adres wykonawcy...............
10.3. NIP
10.4. regon
10.5. nr rachunku bankowego
10.6. oferuję wykonanie przedmiotu zamówienla za:

Cenę netto . zł (słownie złotych

Cenę brutto zł (słownie złoĘch
........................ )

10.7. oświ adczam, Że zapoznałem się z opisem p''.a,oioiu;ili."t";;ilil;;--""')
niego zastrzeżęń.



1 0' 8. Termin rcalizacji zamówienia
iO.9.Okres gwarancji
1 0. 1 0. P otwi ęr dzałrl' termin r ealizacji zamówi eni a do dni a
10.11. Wyrżam zgodę na warunki płatności określone w zap1Ąaniu cenowym.

podpis wykonawcy lub osoby upowazrńonej

pieczątka wykonawcy



załącznlk nr 4 do regulaminu
udzielarua zunówięn pub l i cznych

których wartość nie przel<racza
kwoty 14.000 euro

Protokół
rozeznania cenowego

zamówienia, o wartości przekraczającej 6.000 do 14 000 euro

1. W celu udzielęnia zamówienia ..............
przeprowad zono r ozeznanie cenowe.

2' W dniu Zaproszono do udziału w postępowaniu nizej wymienionych
wykonawcow poprzez rozęsłanieldostarczenie osobiste formularza zapytania cenowego'
który stanowi inte gral ną częśc niniej szej dokumentacj i.

3. W terminie do dnia.. ................200....r. do godziny................przedstawiono ponizsze
oferty:

Wybrano wykonawcę nr ..

4 . U zasadnienie wyboru o ferty naj korzystni ej szej

Stopnica
(podpis o soby przepr ow adzającej

postqlowanie pieczątka)

Zatsńerdzan/ruezat:łrlerdzarn

Lp. Nazwa wykonawcy Adres wvkonawcv Cena netto Cena brutto Uwasi

D ata i podpis osoby upowazdonej



załączruknr 5 do regulaminu
udzielania zamówień publicznych

których wartośó nie przel<racza
kwoty 14.000 euro.

Rejestr zamówień publicznych których wartość nie przekraczawrażonej w złotych
równowartości kwoĘ 14.000 euro

L. p Numer
zamówięnia

Przedmiot
zamówienia

wykonawca
zktórym Dat1

zawarto zawarcla

umowę umowy

Data
reahzacjt
umowy

Cena Uwagi


