Krzeszyce, dnia 28.03.2018r.
Znak sprawy: OB. 7225.25.18
ZAPYTANIE OFERTOWE
na : Roboty w zakresie nawierzchni dróg gminnych.
Opis sposobu przygotowania oferty:
Oferta winna zostać sporządzona w języku polskim, napisana trwale i czytelnie (na maszynie
do pisania komputerowo lub ręcznie) oraz podpisana przez osobę upoważnioną do
reprezentowania firmy na zewnątrz. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być
parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Wyrównanie i wyprofilowanie do 6% spadku poprzecznego istniejącej nawierzchni
równiarką oraz zagęszczenie walcem o wadze minimum 8 t oraz dostosowanie wysokości
poboczy gruntowych do poziomu nawierzchni drogi.
WYKAZ DRÓG POWIATOWYCH
PRZEZNACZONYCH DO REMONTU

O

NAWIERZCHNI

GRUNTOWEJ

1. Droga gminna Kołczyn – Dębokierz dz. ew. nr. obręb Kołczyn nr 357 i obręb
Debokierz nr dz.ew 1
- odcinek od miejscowości Kołczyn od nawierzchni bitumicznej do miejscowości Dębokierz
posesja nr 24 tj. 2 km długości + dowiezienie i rozłożenie kruszywa w ilości 300 ton
2. Droga gminna w miejscowości Dębokirz działki ew.nr 50, 87, 90
- odcinek od byłego torowiska do skrzyżowania z drogą wymienioną w pozycji nr 1
tj. 1,7 km długości + (dowiezienie i rozłożenie kruszywa we wskazanego miejsca – 300t)

3. Droga Przemysław – Studzionka dz. ew.nr 889/18
- od m. Przemysław droga wojewódzka nr 131 do m. Studzionka wał.
Długość 1,2 km + dowiezienie i rozłożenie kruszywa we wskazane miejsca ilości 100
ton

4. droga gminna w m. Krzeszyce dz. ew. nr 483/5
- od ul Sulęcińskiej do zakładu HECKMAN
Długość 130m + dowiezienie i rozłożenie kruszywa we wskazane miejsca w ilości 40 ton

Razem

5,03 km

Termin realizacji: drogi wymienione w pozycji 1 i 2 do 5 maja 2018r.
Droga wymieniona na pozycji 3 i 4 do 15 maja 2018 r.
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następujacymi kryteriami:
Cena , waga kryterium 100 %
Opis sposobu obliczenia ceny:
W cenę oferty należy wliczyć wszystkie koszty wykonania zamówienia.Wykonawca jest
zobowiązany do podania ceny netto usługi/dostawy/roboty budowlanej będącej przedmiotem
zamówienia powiekszonej o obowiazujący podatek VAT.
Kryszywo znajduje się na byłym torowisku w rejonie m. Dębokierz w ofercie należy podać
ładowność samochodu jakim będzie wożone oraz dolączyc ksero dowodu rejestracyjnego.
Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu cenowym w terminie do dnia
09.04.2018r. do godz. 10:00 w następujący sposób :
3. listem lub osobiście - adres Urzad Gminy ul. Skwierzyńska 16,
66-435 Krzeszyce – Sekretariat (pok.23).
Na
kopercie
należy
umieścić
napis
o
treści:
OFERTA NA ROBOTY W ZAKRESIE NAWIWRZCHNI DRÓG GMINNYCH
Jeśli oferta zostanie przesłana pocztą powyższy napis powinien znajdować się na
wewnętrznej kopercie.
Oferta otrzymana przez Zamawiającego po upływie terminu na składanie ofert nie będzie
podlegała procesowi oceny. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, wykonawca może
wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu
wyznaczonego na składanie ofert.

………………………………………………………..
Kirownik zamawiającego

…………………………………………..
Miejscowość data

OFERTA

Urzad Gminy Krzeszyce
ul. Skwierzyńska 16
66-435 Krzeszyce

W postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie zapytania oferoowego w zakresie
poprawy nawierzchni drog gminnych w Gminie Krzeszyce.
1.Dane Wykonawcy:
a.Nazwa i adres firmy:…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
b.Osoba odpowiedzialna za kontakty z zamawiajacym ……………………………….
…………………………………………………………………………………………..
C adres do korespondencji……………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

2. OFEROWANA CENA:
………………………………….zł netto
………………………………….zł podarek VAT ..….%
…………………………………zł brutto.

3.OŚWIADCZENIA:
1.zamówienie zostanie zrealizowane w terminie okreslonym w ogłoszeniu.

2.w cenie naszej oferty zostały uwzglednione wszystkie koszty wykonania zamówienia.
3.zapoznaliśmy się z ogłoszeniem i i nie wnosimy uwag oraz zastrzeżeń.
4. akceptujemy,ze zapłata nastąpi w ciągu 30 dni od wykonania zadania i odbioru robot.
4.SPIS TREŚCI:
Intergalną częścią niniejszej mumowy są:
1. Wypełniony formularz ofertowy 2 str.
2. Ksero dowodu rejestracyhnego którym dowozony będzie kruszywo…… str
3. …………………………………………………………………………………
4. …………………………………………………………………………………..
Oferta została złozonana …………kolejno ponumerowanych stronach…………

…………………………………….
Pieczęć wykonawcy

…………………………………
Data i podpis upowaznionego
przedstawiciela wykonawcy

