
ZARZĄDZENIE NR 243/10
BURMISTRZA ŻELECHOWA

z dnia 10 listopada 2010 r. 

w sprawie:  wszczęcia  procedury udzielenia  zamówienia na podstawie  zapytania ofertowego na 
wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze nr 807 położonej  w mieście  Żelechów,  jako ulica  
Długa.

Na podstawie par. 3 punkt 4 instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli oraz 
przechowywania i zabezpieczania dokumentów księgowych i ksiąg rachunkowych zarządzam co 
następuje:

§ 1

W związku z planowanym podpisaniem umowy na wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze nr 
807 położonej w mieście Żelechów, jako ulica Długa na kwotę poniżej 14.000 EUR rozpoczynam 
procedurę udzielenia zamówienia na podstawie zapytania ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 
do niniejszego Zarządzenia.

 § 2
Wykonanie niniejszego zarządzenia powierzam referentowi ds. projektów inwestycyjnych.

§ 3

Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania

BURMISTRZ ŻELECHOWA
                        (-)
   Mirosława Miszkurka



Załącznik nr 1 Zarządzenia Burmistrza Żelechowa nr 243/10

Urząd Miejski w Żelechowie
ul. Piłsudskiego 47, 08-430 Żelechów

tel./fax (025) 754-11-44, 754-12-44
NIP: 826-14-30-904 

…........................................................
Adres i nazwa dostawcy 

ZAPYTANIE OFERTOWE
na dostawę produktów/usług o wartości nie przekraczającej 14.000 EUR

1. Zamawiający: Urząd Miejski w Żelechowie, ul. Piłsudskiego 47, 08-430 Żelechów
2. Wymagany termin świadczenia usług: 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy.
3. Przedmiot zamówienie zgodnie z CPV: 51100000-3 - Usługi instalowania urządzeń elektrycznych i 

mechanicznych.
4. Oczekiwane miejsce świadczenia usług: woj. mazowieckie, pow. garwoliński, miasto Żelechów
5. Akceptowalne warunki płatności: przelew 14 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury
6. Termin składania ofert: 16.11.2010 r do godz.12:00.
7. Przedmiot/Pozycje zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze nr 807 położonej w 
mieście Żelechów, jako ulica Długa. W zakres prac wchodzi zakup i montaż oświetlenia 
ulicznego na istniejących słupach z założeniem nowego licznika.
Dane potrzebne do wyceny w/w zadania inwestycyjnego:

1)  zakup i montaż wysięgników rurowych na słupie, wysięgnik do 30 kg – 12 szt.: 
    R = 0, 955            M = 1, 000             S = 1, 000 
    - nasada pod wysięgnik jednoramienny – 12 szt.
    - wysięgnik jednoramienny                     - 12 szt. 

2)  zakup i montaż na wysięgniku opraw do lamp, na zamontowanym wysięgniku, oprawa  
     rtęciowa z 1 lampą -  12 szt. : 
    R = 0, 955            M = 1, 000             S = 1, 000 
    - oprawa do lamp sodowych uliczna mocowana na wysięgniku OUSb – 150,  II kl.  
       ochronności – 12 szt.
    - lampa sodowa WLS 100 W – 12 szt. 

3)  zakup i wciągnięcie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego w wysięgnik 
     oświetleniowy na słupie :
     R = 0, 955            M = 1, 000             S = 1, 000 
     - przewód YDYp 300/500V 3x2,5 mm².
Do oferty należy dołączyć pełny kosztorys ofertowy wraz z niezbędnymi materiałami dodatkowymi 
i robocizną.

................................................................................................
Pieczątka i podpis zamawiającego lub osoby upoważnionej 


