GPK .272.5.2018

Domanice 19.04.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE DLA ZAMOWIENIA O
WARTOŚCI PONIZEJ 30 000 EURO ( netto)

1.Opis przedmiotu zamówienia

,,Modernizacja drogi nr 1384 dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Domanice gm. Domanice,,.

Inwestor; Gmina Domanice
Domanice 52
08-113 Domanice

Przedmiot inwestycji i zakres opracowania
Przedmiotem inwestycji jest działka nr 1384- droga dojazdowa
Domanice gm. Domanice stanowiąca własność gminy Domanice.

do gruntów rolnych w miejscowości

Stan istniejący i przewidywane zmiany
Mechaniczne wykonanie koryta na głębokość 10 cm ,profilowanie dna koryta oraz zagęszczenie podłoża
podsypką żwirową grubości 5 cm po zagęszczeniu pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
Droga jest pełna nierówności, kolein, zagłębień, dołów. Dojazd do pól i łąk tą drogą
jest bardzo utrudniony. Taki stan techniczny drogi powoduje uszkodzenia sprzętu
rolniczego oraz wydłuża czas dojazdu do pól i łąk.

Roboty przewidziane do wykonania
1. Mechaniczne wykonanie koryta na głębokość 10 cm ,profilowanie dna koryta oraz zagęszczenie podłoża
podsypką żwirową grubości 5 cm pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

2. Wykonanie jednej warstwy nawierzchni grubości 15 cm
dolomitowego o średnicy od 0-31,5mm.

po zagęszczeniu

z tłucznia

SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIAR ROBÓT DO WYKONANIA
Lp ‘
Rodzaj robót

1

2

Długośc
Szerokość
drogi w drogi w
metrach
metrach

Mechaniczne wykonanie koryta na
głębokość 10 cm ,profilowanie dna 529,33
koryta oraz zagęszczenie podłoża
podsypką żwirową grubości 5cm po
zagęszczeniu
pod
warstwy
konstrukcyjne nawierzchni
Wykonanie nawierzchni grubości 15
cm
po zagęszczeniu z tłucznia
dolomitowego o średnicy od 0- 529,33
31,5mm mechanicznie
łącznie z transportem

Ogółem m²

3,00

1587,99

3,00

1587,99

2. Termin składania ofert do dnia 04.05. 2018 do godz. 8:30
3. Miejsce składania ofert
URZĄD Gminy Domanice
Domanice 52, 08- 113 Domanice
Pokój nr 4
Adres e-mail; ugdomanice@wp.pl

4.Forma składania ofert
1.1.

4.1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem operatora pocztowego, kuriera lub też dostarczona
osobiście w wersji papierowej .
4.2 Oferta powinna być sporządzona zgodnie ze wzorem formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do
niniejszego zapytania ofertowe
4.3. Wykonawca jest zobowiązany do podania ceny ryczałtowej, która będzie obejmować całość zadania.4.4
4.4.Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia
oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
4.5.Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4.6.Oferty złożone przez oferenta nie spełniające warunków zapytania ofertowego zostaną odrzucone.
4.7.Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofert
4.8. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonej
oferty.
4.9.Termin związania ofertą wynosi 30 dni liczony od upływu terminu składania ofert

5.TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
5.1 .Termin realizacji zadania do 31.07.2018r

6.WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
6.1, Posiadania wiedzy i doświadczenia - warunek będzie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał co
najmniej 2 roboty drogowe o zbliżonym zakresie robót w przeciągu ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy , z tego okresu, o wartości minimum 130 000,00 zł brutto każda .
6.2.
6.3,

Wykonawca zobowiązany będzie udzielić Zamawiającemu, co najmniej 60-miesięcznej gwarancji i rękojmi na
wykonane roboty budowlane. Okres gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od dnia odbioru końcowego robót.
Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wartości brutto podanej w
ofercie po zaokrągleniu do pełnych złotych, zamówienia przyjętej do realizacji zadania ( przed podpisaniem
umowy) na konto MBS Zbuczyn O/Wisniew nr 57 9198 0003 2600 1270 2000 0170.

7.KRYTERIA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
7.1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
Cena ofertowa -100%.
8.INNE POSTANOWIENIA: WARUNKI WYKLUCZENIA
9.INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE NA TEMAT ZAMÓWIENIA DOSTĘPNE SĄ:
- na stronie internetowej bip.domanice.eu w zakładce przetargi
- oraz udziela Pani Danuta Szklarz nr tel. 25 6312982 w.39 oraz Pan Wójt Gminy Domanice- Jerzy Zabłocki
608 303 749, adres e- meil ugdomanice@wp.pl

ZAŁĄCZNIKI;
1. Formularz ofertowy
2.Wykaz robót
3.projekt umowy

Wójt Gminy Domanice
/-/ Jerzy Zabłocki

1

7

