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                                                                                                    Urząd Miejski w Żelechowie 

                                                                                                    ul. Piłsudskiego 47, 08 – 430 Żelechów 

                                                                                                    tel: (25) 754 12 44, fax: 754 11 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 dostawy produktów: do 30 listopada 2011 r. 

3. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV: 51100000-3 - Usługi instalowania 

urządzeń elektrycznych i mechanicznych. 

4. Akceptowalne warunki płatności: przelew 30 dni od otrzymania prawidłowo 

wystawionej faktury. 

5. Termin składania ofert: do 20.10.2011 r. 

6.  Miejsce składania ofert: Urząd Miejski w Żelechowie, pok. Nr 13 

(Sekretariat), w szczelnie zapakowanej kopercie z dopiskiem (oferta na 

budowę napowietrznej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości 

Władysławów i Sokolniki). 

7. Przedmiot /Pozycje zamówienia: 

 

Przedmiotem zamówienia jest budowa napowietrznej linii oświetlenia ulicznego 

w miejscowości Władysławów i Sokolniki, Gm. Żelechów. 

 

Zadanie I. 

Wykonanie napowietrznej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości 

Władysławów polegającej na wykonaniu przyłącza napowietrznego AsXSn 2 x 

16 mm² długości 8 m po słupie oraz skrzynki pomiarowej na stanowisku 

słupowym nr 20, podwieszeniu przewodu oświetlenia ulicznego AsXSn 2 x 

25mm²,  montaż opraw oświetleniowych. 

Szczegółowy zakres zamówienia zawiera załącznik Nr 1 do niniejszego 

zapytania ofertowego. 

 

Zadanie II. 

Wykonanie napowietrznej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Sokolniki 

polegającej na wykonaniu przyłącza napowietrznego AsXSn 2 x 16 mm² 
długości 8 m po słupie oraz skrzynki pomiarowej na stanowisku słupowym  

nr 20, podwieszeniu przewodu oświetlenia ulicznego AsXSn 2 x 25 mm²,  
montaż opraw oświetleniowych. 

Szczegółowy zakres zamówienia zawiera załącznik Nr 2 do niniejszego 

zapytania ofertowego. 

http://www.cpv.com.pl/kod,51100000-3.html
http://www.cpv.com.pl/kod,51100000-3.html


WAŻNE: 

Ofertę należy złożyć w formie tabeli według załączonego wzoru poniżej: 

 

 

W imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam że: 
1. Oferujemy wykonanie zadania na terenie miasta i gminy Żelechów 

w okresie od dnia podpisania umowy  do 30-11-2011 r.,  w niżej 
wymienionym asortymencie po następujących cenach brutto. 

 

 

Przedmiot zamówienia 
Zadania  

Jedn. 
miary 

ilość 
 

Cena  
netto za 

wykonanie 
zadania 

Cena  
Brutto za 

wykonanie 
zadania 

Zadanie I – Budowa 

napowietrznej linii oświetlenia 

ulicznego w miejscowości 

Władysławów 

 
 szt. 

 

1 
 
 

 
                       
* 

Zadanie II – Budowa 

napowietrznej linii oświetlenia 

ulicznego w miejscowości 

Sokolniki 

 
 szt. 

 

1 
  

 
* 

Uwaga !  

*  element podlegający ocenie, który zostanie ogłoszony podczas otwarcia ofert.                         
    Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych (na dowolną ilość zadań) 

     Zamawiający wybierze wykonawcę odrębnie dla każdego zadania. 

 

    

 

 

 

 

  


