
                                                                                                                   Seroczyn,  dnia 25.07.2022r. 
 

Z A P Y T A N I E    O F E R T O W E 

(niniejsze zapytanie nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów PZP) 

 

   Zwracam się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot 

zamówienia:  

Wykonanie melioracji pola Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Seroczynie polegająca na 

ułożeniu rur drenacyjnych: zbieraczy Ø 150 mm- 320mb, sączków Ø 50 mm (co 15 m z 

podłączeniem do zbieracza Ø 150 mm) -2500mb, przy zakładanej głębokości od 1m do 1,5 m. 

Roboty muszą być wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną.  

Podstawowy zakres robót obejmuje:  

1. Wyznaczenie trasy wykopu. 

2. Mechaniczny wykop cewki dna do położenia przewodu drenarskiego. 

3. Ręczny wykop, profilowanie dna do położenia przewodu. 

4. Ułożenie przewodu w wykopie wraz z połączeniem sączków ze zbieraczem. 

5. Obsypanie warstwą urodzajna z zachowaniem spadku. 

6. Mechaniczne zasypanie wykopu po ułożeniu przewodu.  

7. Porządkowanie terenu po wykonanych pracach. 

8. Wykonanie wylotu zbieracza z zabezpieczeniem skarpy rowu odbierającego wodę 

z wybudowanej sieci drenarskiej. 

9. Transport osób i materiałów potrzebnych do wykonania odwodnienia. 

Termin realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy do 30 września.2022r. 

Inne istotne warunki zamówienia: 

1. Możliwość  dokonania wizji lokalnej przedmiotu zamówienia przez Oferenta w godzinach 

pracy 700-1500 od poniedziałku do piątku.  

2. Oferta wykonawcy powinna zawierać całkowite wynagrodzenie ryczałtowe. 

Wynagrodzenie  określone w ofercie powinno obejmować wszystkie roboty i koszty 

materiałów związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Niedoszacowanie, pominięcie 

czy brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania 

zmiany wynagrodzenia podanego w ofercie. 

3. Po wyborze oferty zostanie podpisana umowa z wyłonionym Wykonawcą.  

4. Rozliczenie między Wykonawcą a Zamawiającym na podstawie prawidłowo 

wystawionej faktury w ciągu 14 dni na rachunek bankowy wskazany przez 

wykonawcę. 

5. Wszystkie pytania można kierować do Dyrektor SDOO w Seroczynie Emilii Sekulskiej tel. 

25 6314292. 

 Ofertę proszę złożyć na załączonym druku formularza ofertowego ( zał. nr 1)w terminie 

do 29.07.2022r. do godz. 12:00. 
▪  osobiście (adres: SDOO w Seroczynie, ul. Koszarowa 4, 08-116 Seroczyn) lub 



▪ przesłać drogą elektroniczną ( podpisaną elektronicznie podpisem zaufanym lub 

kwalifikowalnym) na adres e-mail: sdoo@seroczyn.coboru.gov.pl   

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia prowadzonego postępowania 

obejmującego niniejsze zapytanie – bez podawania przyczyny. Wykonawcy nie przysługuje 

prawo dochodzenia roszczeń w związku z unieważnieniem postępowania, w tym także kosztów 

poniesionych przez Wykonawcę w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty. 

 

                                                                                  Emilia Sekulska Dyrektor SDOO w Seroczynie 

 

 

 

 

 

  

                                                                                   

                                                                                         Załącznik nr 1 

  

FORMULARZ OFERTOWY 

 

…………………………………………… 
                                                                                             ( Miejscowość data) 

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 25.07.2022r. dotyczące robót budowlanych:  

 

Wykonanie melioracji pola Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Seroczynie. 

Nazwa Wykonawcy 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

(Pełna nazwa oferenta, adres, nr telefonu, e-mail  

 

Poniżej przedstawiam ofertę naszej Firmy. 

Zobowiązuje się wykonać zakres prac przedstawionych w zapytaniu ofertowym za podaną 

niżej kwotę: 

 

Całkowity koszt przedmiotu zamówienia netto w PLN:……………………………………… 

Słownie:……………………………………………………………………..……….………… 

Podatek VAT 23%...................................................................................................................... 

Razem wartość brutto …………………..…………………………………………………....zł 

Słownie…………………………………………………………………………………………. 

 

1) Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i wymogami 

Zamawiającego i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń. 

2) Zobowiązuje się do wykonania zamówienia w terminie do 30 września 2022r. 
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