
Gminna Spółka Wodna  

w Sławnie  

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31 

                                                                                                                                          Sławno, 2013.08.02 

Nr    1.2013 

Zapytanie ofertowe  

na wykonanie konserwacji rowu melioracyjnego na gruntach wsi Gawrony  

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych –  

( tj. Dz. U z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.) wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej  

w złotych kwoty 14.000  euro (art. 4 pkt. 8 ustawy). 

 

 
1. Beneficjent (Zamawiający): 

             Gminna Spółka Wodna 

                     Siedziba: 26 -332 Sławno ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31 (powiat opoczyński) 

2. Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia: 
 

1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie konserwacji rowu melioracyjnego na gruntach wsi 

    Gawrony  oznaczonych  R-3, R-4, R-5 ,  na odcinku o długości –2.090  mb w tym: 

     -   rów - R-3 – 440 mb 

     -   rów - R-4 – 570 mb 

     -   rów - R-5 – 1080 mb 

2. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie: 

1) mechaniczne odmulenie dna rowu na długości 2.090 m warstwa  średnio  0,30 m przy 

szerokości dna do    0,50 m 

2) mechaniczne rozplantowanie urobku z odmulenia dna rowu 

 

3.  Rodzaje i opis kryteriów, którymi Beneficjent będzie się kierował przy wyborze  oferty 

Przy wyborze ofert Beneficjent  będzie się kierował następującymi kryteriami:  

Ceną  - 100 % 

 

4. Termin realizacji zamówienia:  
     do dnia  15.10.2013  r.   

 
5. Miejsce, sposób i termin składania ofert. 



Ofertę w zamkniętej kopercie  należy złożyć do dnia 2013.08.16 do  godz. 10.00 w siedzibie 

zamawiającego: 

Gminna Spółka Wodna  

Sławno 

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31   

pokój Nr 13 - sekretariat 

z dopiskiem:    wykonanie konserwacji rowu melioracyjnego na gruntach wsi Gawrony  

 

Otwarcie ofert dnia 2013.08.16 o godz. 11.00 

6. Osobą do kontaktów w sprawie niniejszego zapytania jest: 

      Pan Tadeusz Stanik 

      tel. (44) 755 - 17 - 81 w godz. od 7.30 - 15.30  

7. Z firmą, która przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa. 

8.   Wynik postępowania zostanie zamieszczony w BIP Gminy Sławno. 

9. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną  do reprezentowania wykonawcy,  zgodnie  

      z formą reprezentacji oferenta określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie  

     właściwym dla formy organizacji oferenta. 

            

   

                  Zatwierdził: 

              Przewodniczący GSW w Sławnie 

Czesław Karkocha 

Załącznikiem do niniejszego zapytania jest  

- Formularz cenowy 

- mapy 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


