
 

 

Przesmyki 27.04.2018 r. 

GKIZp.271.16.2018 

      

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

 

dotyczy zamówienia prowadzonego bez zastosowania procedur przetargowych na podstawie art. 

4 pkt  8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 z 

późn. zm.) - z uwagi na fakt, że wartość zamówienia nie przekracza równowartości 30 000 euro. 

 

I. Zamawiający: 

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

w. 103; ugprzesmyki@e-bip.pl    

II. Określenie przedmiotu zamówienia  

 

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie drogi w zakresie 

budowy chodników z betonowej kostki brukowej w ciągach dróg powiatowych w 

miejscowościach Kaliski i Lipiny gm. Przesmyki. 

1) „Budowa chodnika w miejscowości Kaliski w ciągu drogi powiatowej nr 3621 W 

Przesmyki-Dąbrowa” – długość 234 m. 

2) „Budowa chodnika w miejscowości Lipiny w ciągu drogi powiatowej nr 3664 W 

Paprotnia-Zakrze” – długość 240 m. 

2. Szczegółowy zakres robót zawierają przedmiary robót stanowiące załącznik nr 1 do 

zapytania ofertowego. 

3. W celu należytego przygotowania oferty zaleca się dokonanie wizji lokalnej w terenie. 

4. Okres gwarancji i rękojmi wynosi 36 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu odbioru 

robót. 

5. Zamawiający przewiduje wynagrodzenie ryczałtowe.   

6. Wraz z pisemnym zgłoszeniem Wykonawca dostarczy Zamawiającemu operat 

powykonawczy. 

7. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od terminu składania ofert. 

 

III. Wymagania w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia 

1. Wykonawca posiada doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia – wykonał co 

najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie, (przebudowie) chodników lub 

utwardzaniu powierzchni kostką brukową o wartości minimum 50 000,00 zł. 

2. Wykonawca posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 50 000,00 zł. 

IV. Termin realizacji zamówienia: 

Do 29 czerwca 2018 r.  
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V. Miejsce i termin składani ofert 

1. Wypełniony formularz ofertowy należy złożyć osobiście, lub przesłać listownie  

w zamkniętej kopercie do dnia 09.05.2018 r. do godz. 11:00 na adres Urząd Gminy  

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

w następujący sposób „Rozeznanie cenowe na budowę chodników nie otwierać do dnia 

09.05.2018 r.  do godz. 11:15”. 

2. Otwarcie ofert Urząd Gminy w Przesmykach 09.05.2018 r. o godz. 11:15 

3. Kryterium oceny ofert - najniższa cena. 

4. Zaproszenie, zamieszczono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i stronie internetowej 

Zamawiającego www.bip.przesmyki.pl. 

VI. Uwagi końcowe 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia niniejszego zapytania ofertowego bez 

dokonania wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert. 

2. O wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania Zamawiający 

poinformuje Wykonawców oraz zamieści informację na stronie www.bip.przesmyki.pl. 

   

Załączniki: 

1. Przedmiar robót 

2. Formularz ofertowy 

3. Projekt umowy 

 

 

Wójt Gminy Przesmyki 

/-/ Andrzej Skolimowski  
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