
Węgliniec dnia 04.02.2014 r. 
IK.7021.07.Sok.2014  

 
BURMISTRZ  

GMINY I MIASTA WĘGLINIEC 
z siedzibą w Węglińcu przy ul. Sikorskiego 3 

tel. 075-7711435 fax 075-7712551 
e-mail:  wegliniec@wegliniec.pl 

 
Na podstawie art. 4, pkt. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych  

(t.j.Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) 
 

ZAPRASZA  
do złożenia oferty na zadanie pn.:  
 

Wykonanie uproszczonych dokumentacji projektowych d o zgłoszenia robót 
budowlanych nie wymagaj ących pozwolenia na budow ę dla zadania pn. : 

„Przebudowa dróg gminnych i chodników w Gminie W ęgliniec”  
 

1. Opis przedmiotu zamówienia: 
Zadanie obejmuje: wykonanie dokumentacji projektowych do zgłoszenia robót budowlanych 
nie wymagających pozwolenia na budowę w 4 egzemplarzach, kosztorysy inwestorskie i 
specyfikacje techniczne w 2 egzemplarzach dla każdego z 15 obiektów z tabeli stanowiącej 
załącznik nr 1 do ww. zaproszenia. (tabela w załączeniu) 
 

2. Oferta powinna zawierać: 
 
1) Koszt wykonania ww. dokumentacji 
2) Termin realizacji inwestycji. 

 
3. Opis sposobu przygotowania oferty; 
 

 1) Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego na piśmie. 
 2) Istnieje możliwość przekazania oferty faksem na nr  075-7712551 lub pocztą              
  elektroniczną na adres wegliniec@wegliniec.pl  
 3) Ceny podane w ofercie mają być wyrażone liczbowo i słownie 

4) Cena podane w ofercie powinny być cenami  brutto. 
 5) Oferta ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką 
 6) Oferta ma dotyczy ć wykonania wszystkich zada ń ogółem. Nie dopuszcza si ę 
składania oddzielnych ofert na poszczególne obiekty . 

4. Zamawiający przyjmuje jako priorytetowe cenę wykonania dokumentacji.  
5. .Miejsce i termin złożenia oferty. 
  Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w terminie  do dnia    
10.02.2014 r., do godz. 13.00. 
 
6. Zamawiający może wprowadzić zmiany do zapytania  lub wycofać złożone  przez 
siebie zaproszenie przed terminem upływu jej składania. 
7.  Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: 
Marzena Osowska pok. nr 10 tel. 0757711435 w.43 
Ryszard Sokołowski pok. Nr 11 ,tel. 0757711435 w.37 
 

 
 

…………………………………… 



Załącznik nr 1 

 
 
 

Zakres projektu Rodzaj 
nawierzchni 

Miejscowość Nazwa Dł. w 
km 

Oferta na 
wykonanie 
projektu w PLN 
(brutto) 

1 Przebudowa drogi Nawierzchnia 
bitumiczna na 
podbudowie 
tłuczniowej 
szerokości 3,50 
m 

Węgliniec ul. Krótka 0,1  

2 Przebudowa drogi „ Węgliniec ul. Piłsudskiego 25-
30 

0,4  

3 Przebudowa drogi „ Węgliniec Wjazdy na 
podwórko ul. 
Piłsudskiego 22,24 

(2szt)  

4 Przebudowa drogi „ Węgliniec Dojazd do Chaty 
Polskiej 

0,05  

5 Przebudowa drogi „ Węgliniec ul. Kręta 0,09  

6 Przebudowa drogi „ Czerwona Woda Łącznik betonowy 0,08  

7 Przebudowa drogi „ Czerwona Woda ul. 5 Grudnia 0,18  

8 Przebudowa drogi „ Ruszów ul. Krótka 0,1  

9 Przebudowa drogi „ Ruszów ul. Biczana 0,1  

10 Przebudowa drogi „ Ruszów ul. Modrzewiowa 0,55  

11 Przebudowa drogi „ Stary Węgliniec Droga do 
p.Wiszniewskiego 

0,2  

12 Przebudowa 
chodnika 

Nawierzchnia z 
kostki 
betonowej 

Węgliniec ul. Partyzantów 0,2  

13 Przebudowa 
chodnika 

„ Ruszów ul. Ratuszowa 0,08  

14 Przebudowa 
chodnika 

„ Ruszów ul. Szklarna 0,1  

15 Budowa parkingu „ Ruszów Parking przy Domu 
Kultury 

  

   OGÓŁEM 
BRUTTO  

  

 
 

     


