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„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 

Europa inwestująca w obszary wiejskie” 

Przesmyki 25.04.2019 r. 

GKIZp.271.4.2019 

 

Z A P Y T A N I E   O F E R T O W E 

w postępowaniu poniżej 30 000 euro prowadzonym bez zastosowania procedur 

przetargowych na podstawie  art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U.2018.1986 z późn. zm.). 

I. Zamawiający: 

Gmina Przesmyki ul. 11 Listopada 13; 08-109 Przesmyki, fax. 25 6412322 w. 103;  

email: gmina@przesmyki.pl, 

II. Określenie przedmiotu zamówienia  

1. Wykonanie robót budowlanych pn: „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej wschodniego 

Mazowsza poprzez rewitalizację zabytkowego obiektu – Kopca Piłsudskiego” 

realizowanych w ramach operacji typu „Ochrona zabytków i budownictwa 

tradycyjnego” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach 

wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 . 

2. Przedmiot zamówienia obejmuje prace konserwatorskie w obrębie Kopca Piłsudskiego oraz 

utwardzenie części działki nr 497 w miejscowości Zawady. Zakres zamówienia obejmuje 

roboty przygotowawcze oraz ziemne, podbudowy, elementy utwardzenia, renowację krzyża 

stalowego, wzmocnienie skarp kopca, wycinka drzew, konserwacja kamienia pamiątkowego, 

obłożenie cokołu płytami kamiennymi, trawnik. 

3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w przedmiarze robót oraz 

projekcie budowlanym, które stanowią załączniki do zapytania ofertowego. 

4. Roboty budowlane będą wykonywane na obiekcie zabytkowym wpisanym do rejestru 

zabytków pod nr A-1012 decyzją MWKZ 294/2011 z dnia 23 marca 2011 r. 

5. Zamawiający posiada decyzję Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na 

prowadzenie prac w obrębie Kopca Piłsudskiego oraz na częściowe utwardzenie działki 497 

obręb Zawady. 

6. Wykonawca na podstawie przedmiaru robót sporządzi kosztorys ofertowy na podstawie, 

którego poda cenę oferty w formularzu ofertowym. 

7. W celu należytej wyceny oferty zaleca się dokonanie wizji w terenie. 

8. Wykonawca na wykonane roboty budowlane udzieli 36 miesięcznej gwarancji 

9. Kod wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 

45233260-9 Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych  
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III. Warunki udziału w postępowaniu  

1. Wykonawca wykaże, że: 

1) W okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert wykonał co najmniej 

dwie roboty budowlane o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 zł brutto. Zakres tych 

robót obejmował co najmniej jeden rodzaj robót: utwardzenie placu, budowa chodników, 

zagospodarowanie terenu zieleni z załączeniem dowodów określających czy te roboty 

budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty 

zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. 

Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez 

podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej 

przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 

dokumentów - inne dokumenty. 

2) Dysponuje osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi. 

IV. Termin realizacji zamówienia do 29.08.2019 r. 

V. Osoby do kontaktów w sprawie przedmiotowego zamówienia  

1. Wiesław Toczyski – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji  

tel. 664 425 449; 

2. Marek Zalewski – Inspektor ds. Zamówień Publicznych ugzalewski@przesmyki.pl  

VI. Termin oraz miejsce składania ofert 

Wypełniony formularz ofertowy należy złożyć osobiście, lub przesłać listownie  

w zamkniętej kopercie do dnia 09.05.2019 r. do godz. 10:00 na adres Urząd Gminy  

w Przesmykach ul. 11 Listopada 13; 08-109 Przesmyki. Kopertę należy opisać w 

następujący sposób „Rozeznanie cenowe na zadanie pn: Zwiększenie atrakcyjności 

turystycznej wschodniego Mazowsza poprzez rewitalizację zabytkowego obiektu – 

Kopca Piłsudskiego” nie otwierać do dnia 09.05.2019 r. do godz. 10:15”. 

VII. Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy w Przesmykach dnia 09.05.2019 r.  

o godz. 10:15 

VIII. Kryterium oceny ofert - najniższa cena. 

IX. Zaproszenie zamieszczono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i stronie internetowej 

Zamawiającego www.bip.przesmyki.pl 

X. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez 

podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.  

XI. Informacja o wynikach zapytania ofertowego zostanie zamieszczona na stronie 

internetowej Zamawiającego www.bip.przesmyki.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu 

Gminy. 

Załączniki: 

1. Przedmiar robót 

2. Projekt budowlany 

3. Formularz ofertowy 

4. Projekt umowy  

5. Wykaz robót budowlanych 

6. Wykaz osób 
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