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Załącznik nr 2

INSTRUKCJA DLA OFERENTÓW


1 Opis sposobu przygotowania oferty.
1)	Ofertę należy przygotować według formularza stanowiącego załącznik nr 1.
2)	Przed przygotowaniem oferty Wykonawca winien dokonać wizji lokalnej miejsca  robót.
3)	Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, opieczętowana pieczęcią Wykonawcy i osób/osoby uprawnionych do składania oświadczeń w jego imieniu, oraz podpisana przez te osoby.
4)	Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
5)	Ofertę należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą w zamkniętej kopercie w jednym egzemplarzu. Koperta powinna być oznaczona napisem: „ Oferta na demontaż i zakup przęseł ogrodzeniowych ze słupkami". Nie otwierać przed 16.05.2012 r. godz. 1100
6)	Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać ofertę przed terminem składania ofert.
7)	Wybór oferty nastąpi według jedynego kryterium najwyższej ceny za przęsła i słupki oferowane do sprzedaży w ramach zadania.
9)	Zamawiający dopuszcza jedynie możliwość składania ofert zakupu na całość zadania
10)	Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
11)	Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
12)	Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana do realizacji zadania, jest zobowiązany do
terminowego wykonania zadania, uporządkowania miejsca po demontażu przęseł.
13)	Komisja odrzuca ofertę złożoną po wyznaczonym terminie lub sporządzoną niezgodnie z
formularzem ofertowym. O odrzuceniu oferty Wykonawca zostanie niezwłocznie zawiadomiony;
14)	Wykonawcom nie przysługują środki odwoławcze.
15)	Wykonawcy biorący udział w postępowaniu zostaną niezwłocznie powiadomieni o wynikach konkursu ofert.
16)	Zawarcie umowy nastąpi w ciągu 3 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.  Zamawiający powiadomi Wykonawcę wybranego do realizacji przedmiotowego zadania o terminie podpisania umowy.
17)	W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy,
Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

2.	Do demontażu przęseł będzie można przystąpić po uprzednim uiszczeniu zapłaty za zakupione
przęsła i słupki.
1)	Zapłatę należy uiścić przed zawarciem umowy: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr
B.S. Łosice  O/Mordy 88 8038 0007 0042 2756 2000 0010 lub gotówką w kasie Urzędu Miasta i Gminy Mordy.
2)	W przypadku odstąpienia od wykonania przedmiotu umowy lub niezrealizowania jej w całości
Wykonawca traci należność za nabyte przęsła i słupki.
3)	Przy obliczeniu ceny demontażu i nabycia przęseł należy uwzględnić: oznakowanie i zabezpieczenie
miejsca prowadzenia robót, uprzątnięcie z terenu wszelkich pozostałości jak (drobne odcięte metale części, betonowe mocowania słupków, itp). 

3.	Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia konkursu bez wybrania którejkolwiek ofert.

