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Kotla, dnia 16.01.2023 r. 
 
Znak sprawy: GO.271.1.2023.AG 

Wykonawcy 
zainteresowani udziałem 

w niniejszym postępowaniu 
 

 

Wójt Gminy Kotla 
zaprasza do złożenia oferty wg poniższego opisu i kryteriów: 

Lp.  ZAPYTANIE OFERTOWE 
Znak sprawy: GO.271.1.2023.AG z dnia 16.01.2023 r. 

1. 

Zamawiający: 

Nazwa Zamawiającego: Gmina Kotla 
REGON:   390647357 
NIP:     693-19-40-547 
Miejscowość:   Kotla 
Adres:    ul. Głogowska 93, 67-240 Kotla 
Godziny urzędowania: poniedziałek, środa i czwartek od 07:30 – 15:30, 

wtorek od 07:30 do 17:00, piątek od 07:30 do 14:00 
Tel./fax.   76-831-83-61/76-831-83-08 
Strona internetowa:  www.kotla.pl lub http://www.bip.kotla.pl 
Adres e-mail:   gmina@kotla.pl  

2. 

Podstawa prawna:  

Ze względu na wartość szacunkową zamówienia postępowanie prowadzone jest bez stosowania 
przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2022.1710 t.j. ze 
zm) na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy. 
 

3. 

Nazwa zadania/tytuł projektu: 

 
„Budowa automatycznego systemu nawadniania boiska sportowego w Kotli” 
 
 

4. 

Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa automatycznego systemu nawadniania boiska 

sportowego w Kotli - uszczegółowienie opisu zawiera załącznik do ogłoszenia o zapytaniu 
ofertowym pn. Opis przedmiotu zamówienia (uszczegółowienie). 
2. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej, a także zdobył, na własną 
odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie potrzebne informacje, które mogą być konieczne do 
przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Wizji lokalnej należy 
dokonać w uzgodnieniu z Zamawiającym. 
 

 

5. 
Termin realizacji zamówienia: 

10.03.2023 r. 

6. 

Informacje dotyczące zamówienia można uzyskać: 

 
Anna Gniewosz – główny specjalista ds. gospodarki odpadami i porządku w gminie, tel. 76 8318 361 
wew. 54 
 

7. Warunki płatności: 

http://www.kotla.pl/
http://www.bip.kotla.pl/
mailto:gmina@kotla.pl
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Podstawą do zapłaty za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie faktura VAT wystawiona  
w oparciu o bezusterkowy protokół odbioru podpisany przez Zamawiającego. Szczegóły płatności 
ustalone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. 
 

8. 
Podwykonawcy: 

Zamawiający nie przewiduje wykonywania prac przez podwykonawcę. 
 

9. 

Termin składania ofert: 

 
30.01.2023 r. 
 

10. 

Miejsce składania ofert: 

Urząd Gminy Kotla 

Siedziba tymczasowa; 

Chociemyśl 23 

67-240 Kotla 

sekretariat 
lub elektronicznie na adres e-mail: gmina@kotla.pl,  
 

11. 

Opis sposobu przygotowania oferty: 

Ofertę można przesłać elektronicznie na adres e-mail: gmina@kotla.pl lub w formie papierowej do 
Urzędu Gminy Kotla z siedzibą tymczasową Chociemyśl 23, 67-240 Kotla.   
Oferta złożona w formie papierowej powinna być złożona w zamkniętej kopercie z dopiskiem oferta 
na zadanie pn. „Budowa automatycznego systemu nawadniania boiska sportowego w Kotli” 

12. 

Ofertę stanowi: 

 Formularz ofertowy wraz z oświadczeniem dotyczącym: sytuacji finansowej, doświadczenia, 
uprawnienia do wykonywania zamówienia, jeśli wymagają tego przepisy prawa oraz oświadczeniem 
o wykonaniu zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, 
 

13. 

Unieważnienie postępowania: 

 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postepowania bez podania przyczyny. 
Zamawiający nie ponosi żadnych kosztów związanych z przygotowaniem ofert przez wykonawcę. 
 

14. 

Dodatkowe informacje: 

 
Po dokonanym wyborze oferty Zamawiający zawrze z wybranym Wykonawcą umowę w formie 
pisemnej. 
 

15. 

Załącznikami do zapytania ofertowego są: 

1) Opis Przedmiotu Zamówienia  
2) Formularz oferty 
3) Klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych. 
 

*pominąć w przypadku zapytania ofertowego zamieszczane na stronie internetowej 

 
Wójt 
/-/ 

Łukasz Horbatowski 

mailto:gmina@kotla.pl

