Pacyna, 12-08-2015r.
Gmina Pacyna
ul. Wyzwolenia 7
09-541 Pacyna

Znak: IOŚZP.7013.02.2015

ZAPYTANIE OFERTOWE
dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości
kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający: zaprasza do złożenia ofert na:
Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Raków, gm. Pacyna na odcinku L=650m.
1.

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia w ramach zadania są roboty budowlane na odcinku 650 m b obejmujące : roboty remontowe istniejącej nawierzchni asfaltowej, w zakresie koniecznym do uzyskania
podbudowy wymaganej przy układaniu nawierzchni bitumicznej – skropienie nawierzchni emulsją
asfaltową – wykonanie nawierzchni (warstwy ścieralnej) z mieszanki mineralno-asfaltowej, grubość
warstwy po zagęszczeniu 3 cm,
- zapewnienie obsługi geodezyjnej obiektu (tyczenie, inwentaryzacja).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa z wyjątkiem
wyprofilowania poboczy gruntowych oraz oczyszczenia i wyprofilowania istniejących rowów.
Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia kosztorysu ofertowego na podstawie załączonego
przedmiaru robót.
1.2 Wynagrodzenie Wykonawcy określa się w formie kwoty. Ustalone wynagrodzenie jest
obmiarowe, podlega przeliczeniu w oparciu o ceny jednostkowe wyszczególnione w kosztorysie
ofertowym Wykonawcy i jest uzależnione od ilości robót wykonanych przez Wykonawcę.
1.3 Roboty budowlane objęte niniejszym zamówieniem zgodnie i w zakresie opracowanej
dokumentacji projektowej.
1.4 W przypadku użycia w zapytaniu ofertowym lub którymkolwiek z dokumentów stanowiących jego
załącznik znaków towarowych, patentów lub pochodzenia Zamawiający dopuszcza zaoferowanie
rozwiązań równoważnych. Zaoferowane rozwiązanie równoważne musi zapewniać spełnienie
parametrów minimalnych wynikających z tych dokumentów.
1.5 Zamieszczone do zapytania ofertowego przedmiary robot służą jedynie jako pomoce przy
sporządzeniu oferty. Wykonawca ma obowiązek ująć wszystkie niezbędne koszty aby przedmiot
zamówienia był wykonany zgodnie z projektem budowlanym, specyfikacją techniczną oraz wiedzą i

zasadami sztuki budowlanej, zgodnie z projektem budowlanym i specyfikacją techniczną wykonania i
odbioru robót.
1.6 Wyłoniony Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy
kopię aktualnej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
gospodarczej obejmującej okres realizacji zamówienia. W przypadku gdy termin obowiązywania
polisy będzie się kończył przed terminem zakończenia umowy, Wykonawca na 14 dni przed upływem
tego terminu, ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu dokument o kontynuacji ubezpieczenia.
1.7 Wykonawca na wykonany przedmiot zamówienia udzieli 36 – miesięcznej gwarancji całość
przedmiotu zamówienia liczony od terminu zakończenia odbioru końcowego potwierdzonego
podpisanym bez uwag protokołem.
1.8 Złożenie przez Wykonawcę oferty oznacza, że dokumentacja projektowa jest kompletna i nadaje
się do prawidłowego wykonania robót.
1.9 Zamawiający wymaga załączenia do oferty kosztorysu ofertowego sporządzonego na podstawie
przedmiaru robót, który będzie podstawą do określenia wynagrodzenia Wykonawcy.
Kosztorys będzie podlegał badaniu przez Zamawiającego przy ocenie ofert.
1.10 Po zakończeniu robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu kosztorys powykonawczy oraz
dokumentację geodezyjną powykonawczą, aprobaty techniczne, świadectwa jakości, wyniki badań
użytych materiałów.
2.

Termin realizacji zamówienia:

Okres od dnia podpisania umowy do 15-10-2015r.
3.

Kryteria brane pod uwagę przy ocenie ofert: Cena 100%

4.

Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy: złożyć w formie pisemnej na Formularzu Oferty w siedzibie Zamawiającego, pokój nr:
16 do dnia 25-08-2015r. do godzi. 1000 w kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej
napisem: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Raków, gm. Pacyna na odcinku L=650m.
„Zapytanie ofertowe na nie otwierać przed 25-08-2015r. godz. 1030
5.

Miejsce i termin: do 25-08-2015r. do godz. 1000

6.

Termin otwarcia ofert: 25-08-2015r. godz. 1030

7.
Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Marek Olba tel. 24/28.58.046 fax
24/28.58.054, email: inwestycje@pacyna.mazowsze.pl
Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.
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