ZAPYTANIE OFERTOWE
I. Zamawiający:

Gmina Szulborze Wielkie, ul. Romantyczna 2, 07-324 Szulborze Wielkie
Tel./fax (86) 475-40-75, e-mail: ugszulborze@hi.pl, NIP: 759-174-30-66

II. Tryb udzielenia zamówienia
bez zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt.8 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.)
przy uwzględnieniu zasady uczciwej konkurencji, gwarantującej wykonanie zadania w sposób
efektywny, oszczędny i terminowy.
III. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: Modernizacja drogi gminnej
w miejscowości Grędzice, gm. Szulborze Wielkie. Zakres zadania obejmuje wyprofilowanie
i zagęszczenie podłoża na długości 550 mb i szerokości 3,5m oraz wykonanie nawierzchni
z kruszywa łamanego o grubości 15 cm na podanym wyżej odcinku.
Szczegółowy zakres prac określa, będący załącznikiem do niniejszego zapytania, przedmiar
robót.
IV. Termin wykonania zamówienia
Wykonawca zobowiązuje się prace wymienione w pkt. III wykonać w terminie do dnia
16 października 2017 roku.
IV. Warunki udziału w postępowaniu
Wykonawca biorący udział w postępowaniu musi posiadać doświadczenie w wykonywaniu
robót zgodnych z zakresem niniejszego zadania. Złożenie oferty jest jednoznaczne ze
złożeniem oświadczenia, że wykonawca posiada takie doświadczenie.
IV. Kryteria wyboru ofert
Zamawiający zawrze umowę z wykonawca, który zaoferuje najniższą cenę.
IV. Złożenie oferty
Ofertę wraz z kosztorysem ofertowym należy złożyć w terminie do dnia 25-08-2017 roku
do godz. 1400, za pośrednictwem faksu, e-maila, poczty tradycyjnej lub dostarczyć do
zamawiającego.
Przed sporządzeniem oferty zaleca się dokonanie wizji lokalnej planowanych prac.

Szulborze Wielkie, 16-08-2017r.
Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.

…………………………………

…………………………………

(miejscowość, data)

(dane wykonawcy)
…………………………………

…………………………………

Gmina Szulborze Wielkie
ul. Romantyczna 2
07-324 Szulborze Wielkie

OFERTA

My, niżej podpisani, ……………………………………………………………………….…………...
Działając w imieniu i na rzecz:

…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………………………………………...………………………

w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące realizacji zadania pn.: Modernizacja drogi
gminnej w miejscowości Grędzice, gm. Szulborze Wielkie.
składam(y) niniejszą ofertę:
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zapytania ofertowego i nie wnosimy do nich
żadnych zastrzeżeń.
Oferujemy realizację zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym za
cenę brutto: ……………………………zł., słownie złotych: …………………………….........
…………...……………………………………………………………………………………………….
Powyższa kwota zawiera podatek VAT w wysokości: ......................PLN, tj. wg stawki ........%
Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie do 16 października 2017 roku.
Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres_______ dni.
Ofertę składamy na _______ ponumerowanych stronach.

Załączniki:
1) Kosztorys ofertowy,
2) …………………………..

…………………….., dn. ……………………..

…….………………………………
(podpis upoważnionej osoby)

Przedmiar robót
Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Grędzice, gm. Szulborze Wielkie

Opis robót

Ilość robót

Podbudowa pod nawierzchnię
[CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg]
1. KNNR 6 0103-0300 [D-04.01.01]
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy kontr. nawierzchni. Wykonywane mechaniczniekat. gruntu II-VI. (walec wibracyjny samojezdny)
Jednostka: 100m2
19,25
jezdnia: (550*3,5)
2. KNNR 6 0113-0200 [D-04.01.01]
Podbudowa z kruszyw łamanych. Warstwa grubości 15 cm
Jednostka: 100 m2
19,25
jezdnia: (550*3,5)

Szulborze Wielkie, 16-08-2017r.

