
 

 

 

Łąck, dnia 02.11.2022 r. 

(miejscowość i data) 

Znak sprawy: RI.271.P.78.2022 

 

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT 

Zamawiający: GMINA ŁĄCK 
ul. Gostynińska 2 
09-520 Łąck 
 

Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest montaż opraw LED 
oświetlenia zewnętrznego w ramach zadania pn. 
„Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie 
Gminy Łąck”.  
 
 

Szczegółowy opis 
przedmiotu zamówienia 

W ramach zadania należy wykonać demontaż 
istniejących opraw sodowych oświetlenia 
zewnętrznego zainstalowanych na trzpieniu słupa lub 
wysięgniku w ilości 65 szt. oraz montaż opraw LED 
oświetlenia zewnętrznego na wysięgnikach w ilości 65 
szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
zawiera załącznik nr 1 do Ogłoszenia. 
 
 
 

Termin realizacji zamówienia Do dnia 30.11.2022 r. 
 
 

Warunki udziału w 
postępowaniu oraz opis 
sposobu dokonywania 
oceny spełniania tych 
warunków 

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu 
dokonywania oceny spełnienia warunków zawiera 
załącznik nr 3 do Ogłoszenia. 

Kryteria oceny ofert CENA=100% 
Zostanie wybrana oferta z najniższą ceną. 
Najkorzystniejszą ofertę wybiera się spośród złożonych, 
niepodlegających odrzuceniu ofert. 
 
Dopuszcza się negocjowanie cen oraz pozostałych 
parametrów oferty.  Przewiduje się możliwość wezwania 
Wykonawcy do uzupełnienia dokumentów lub wezwanie 
do wyjaśnień treści oferty, jeżeli będzie to konieczne.  
 

Miejsce i termin składania 
ofert 

Urząd Gminy w Łącku, u. Gostynińska 2, 09-520 Łąck. 
Do dnia 09.11.2022 r. do godz. 1200.  
 

Sposób przygotowania i 
składania ofert. 

Oferty należy składać w formie pisemnej w jednej z 
wybranych form: 
1. w zamkniętych kopertach z dopiskiem: 



 

 

Montaż opraw LED oświetlenia zewnętrznego w ramach 
zadania pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na 
terenie Gminy Łąck” 
lub 
2. na adres e-mail: a.lewandowska@gminalack.pl 
 
Oferta powinna zawierać: 
1. formularz ofertowy – załącznik nr 1 – oryginał 
2. wykaz wykonanych usług / robót budowlanych – 
załącznik nr 6 – oryginał 
 
W przypadku ofert składanych za pośrednictwem poczty 
elektronicznej ofertę stanowi skan wypełnionego i 
podpisanego własnoręcznie formularza ofertowego 
(załącznik nr 1) wraz z wykazem wykonanych usług / robót 
budowlanych (załącznik nr 6). 
 
Kserokopie dokumentów powinny być potwierdzone przez 
Wykonawcę za zgodność z oryginałem: zapis „za 
zgodność z oryginałem” + czytelny podpis + data. 
 

Dodatkowe informacje Nie przewiduje się publicznego otwarcia ofert. 
O wynikach postępowania wszyscy Wykonawcy, którzy 
złożyli oferty, zostaną poinformowani w formie pisemnej 
za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail 
wskazany w formularzu ofertowym.  
Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia 
postępowania bez podania przyczyny. 
 

 

Załączniki do ogłoszenia 1. Załącznik nr 1 – formularz ofertowy 
2. Załącznik nr 2 – opis przedmiotu zamówienia 
3. Załącznik nr 3 – warunki udziału w postępowaniu 
4. Załącznik nr 4 – wzór umowy 
5. Załącznik nr 5 - wykaz wykonanych usług / robót 
budowlanych 

 
 
 

 
Wójt Gminy Łąck 

/-/ 
Zbigniew Białecki 

 
(Podpis i pieczęć Zamawiającego lub osoby upoważnionej) 

 

 

 

mailto:a.lewandowska@gminalack.pl

