
IiD.7226.2.2018                      Żarów, 11 stycznia 2018r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Żarów zaprasza Państwa do złożenia oferty  na demontaż oświetlenia świątecznego na 
terenie  miasta i gminy.

1. Przedmiotem  zamówienia  jest  demontaż  oświetlenia  świątecznego  na  lampach 
ulicznych, budynkach, choinkach oraz na fontannie. 

2. Szczegółowy zakres zamówienia (demontażu).

W ramach zamówienia, należy:
1)  zdemontować  i  złożyć  w miejscu wskazanym,  przez  Zamawiającego   (teren miasta 
Żarów) oświetlenie świąteczne znajdujące się na terenie miasta Żarów, tj.:
- wzory 3D nasłupowe typu "Korona" – 33szt (fot. 1), 
– wzór na fontannę typu Kaskada składający się z 9-ciu niezależnych elementów płaskich (fot.2),
- oświetlenie w ramach stalowych - szt.3,
- łańcuchy świetlne zamontowane na choinkach, 
- wzorów 2D nasłupowe – 15szt,
2)  zabezpieczyć  miejsce  podłączenia  oświetlenia  świątecznego  na  fontannie,  poprzez 
montaż  zamykanego  zewnętrznego  gniazda  hermetycznego  uniemożliwiającego 
przenikanie wody do instalacji, 
3)  zdemontować  i  złożyć  w miejscu wskazanym,  przez  Zamawiającego   (teren miasta 
Żarów) wzory nasłupowe 2D z miejscowości Wierzbna, Łażany, Tarnawa, Imbramowice, 
Mrowiny,
4) zdemontować łańcuchy świetlne z choinki w Mrowinach. 

3. Zamawiający: Gmina Żarów, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów.

4. Termin realizacji zadania  do dnia 02.02.2018r. 

5. Kryteria wyboru i sposób oceny oferty:
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
- najniższa cena brutto za wykonanie usługi - kpl  -  waga  100 %

6.  Sposób przygotowania i dostarczenia oferty :
1)  ofertę należy złożyć w formie pisemnej, zgodnie z załączonym wzorem (załącznik nr 1), 
2)   ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Biurze Obsługi Klienta, przesłać pocztą na adres  
Zamawiającego, faksem na numer 74 8580 778 lub e-mailem na adres  a.goluch@um.zarow.pl  .  Ofertę w 
formie elektronicznej  należy przesłać w formie skanu oryginału zawierającego podpis osoby składającej  
ofertę. 

7. Termin złożenia oferty do dnia 17.01.2018 r. do godz. 15:00.

8. Osoby do kontaktu: Agnieszka Gołuch, Referat Inwestycji i Dróg,  tel. 74 8580 591 wew. 305.

    Z poważaniem

Załączniki:
1. Formularz oferty

mailto:a.goluch@um.zarow.pl


    
                              Sporządziła: Agnieszka Gołuch, Referent ds. remontów, tel. /74/ 8580 408 wew. 305

Załącznik nr 2
do zapytania ofertowego.

   1. Wzór 3D latarniowy 2. Wzór na fontannę 
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