
 IK.06.2015.SOK     Węgliniec dnia 13.10.2015r.  
…………………………….. 
         ( nr  postępowania) 

 
 

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 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych 
 

 
ZAPRASZA  

 
Do złożenia oferty na zadanie pn.: 
 

Przebudowa drogi gminnej w Jagodzinie Nr 103672D- Gmina Węgliniec 
 dz. nr 454, 415, 416 

 
I Opis przedmiotu zamówienia 
 

1. Przedmiot zamówienia: „Przebudowa drogi gminnej w Jagodzinie- Gmina Węgliniec " (znak 
sprawy: IK.06.2015.SOK) (według załączonego projektu) 
 
2. Kod CPV :  45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 
 
3. Opis przedmiotu zamówienia: 
  
Przebudowa istniejącej nawierzchni jezdni: gruntowej wzmocnionej kruszywem łamanym na 
nową z nawierzchnią bitumiczną. Odwodnienie projektowanych nawierzchni zapewnia się 
powierzchniowo poprzez nadanie nawierzchni właściwych spadków poprzecznych i 
podłużnych oraz poprzez zaprojektowane odcinkowo ścieki z kostki kamiennej 
odprowadzające wody opadowe i roztopowe z nawierzchni do istniejącego rowu. 
Powierzchnia elementów podlegających przebudowie: 
- jezdnia = 731,30 m2, 
- pobocza gruntowe utwardzone kruszywem = 252,00 m2. 
Długość zabudowanych elementów liniowych: - ściek z kostki kamiennej = 65,00 m 
Długość odcinka drogi wiejskiej projektowanej przebudowy w zakresie opracowania wynosi 
200,69 m. 
Cena oferty musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia 
 
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych 
6. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej. 
7. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających do 50% zamówienia 

podstawowego polegającego na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia.  
8. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
9. Ustala się następujące warunki płatności. 



10.1.Wartość umowy nie może zostać podwyższona w drodze aneksu  do niniejszej 
Umowy. Wartość całkowita przedmiotu umowy nie będzie waloryzowana w okresie 
realizacji umowy 
10.2. Faktura powinna być  adresowana do: Gmina Węgliniec, ul. Sikorskiego 3, 59-940 
Węgliniec. NIP - 615-18-08-660 
10.3. Płatność za fakturę VAT będzie dokonana przelewem z konta Zamawiającego na 
konto Wykonawcy w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury VAT do siedziby 
Zamawiającego. 

 
II Termin realizacji zamówienia  
Wymagany termin wykonania zamówienia: 
Od dnia podpisania umowy do 16 listopada 2015 r.   
 
III. Warunki udziału w zaproszeniu do złożenia oferty cenowej  
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają warunki dotyczące: 

1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

1.2. posiadanie odpowiedniego sprzętu do wykonania robót 
1.2.1. rozściełacz do kruszuwa 
1.2.2. układarka mas bitumicznych 

IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Organizatora z Oferentami  
1. Oświadczenia,   wnioski,   zawiadomienia   oraz   informacje   Organizator   i   Oferenci 

przekazują pisemnie, faksem, lub drogą elektroniczną. 
2. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Oferentami  jest Ryszard Sokołowski- starszy  
specjalista ds. inwestycji UGiM Węgliniec-email: sokolowski@wegliniec.pl  

V. Opis sposobu przygotowywania ofert. 
Ofertę należy sporządzić na formularzu załączonym do niniejszego zaproszenia. 
Ofertę należy złożyć w siedzibie Organizatora na piśmie. Istnieje możliwość przekazania 
oferty faksem na nr  75-7712551 lub pocztą elektroniczną w formie skanu dokumentu na 
adres:  wegliniec@wegliniec.pl  
Oferta ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką 
Oferta ma obejmować całość zamówienia.  

 
VI.Opis kryteriów, którymi Organizator b ędzie się kierował przy wyborze oferty  
1. Przy wyborze oferty organizator będzie się kierował kryterium:  

a) cena - 100 .% 
 
VII Sposób oceny ofert  
a)oferta z najniższą ceną/oferta badana x100 
 
VIII. Oferta ma zawiera ć:  
1. Ofertę cenową – wg formularza stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia. 
 
IX. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie: 
1. Całkowitą cenę  brutto  oferty,  za wykonanie  przedmiotu  zamówienia  stanowi  wartość 

zamówienia netto wraz z podatkiem od towaru i usług (VAT). 
2. Wszelkie rozliczenia między Organizatorem a Oferentem prowadzone będą w PLN. 
3. Organizator dopuszcza możliwość negocjacji cen. 
 



X. Miejsce i termin złożenia oferty: 
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Organizatora, w terminie  do dnia   20.10.2015 r., do 

godz. 12:00 
2. Oferta otrzymana przez Organizatora po terminie podanym w pkt 1 nie będzie 

rozpatrywana 
3. Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną  przez siebie ofertę przed 

terminem upływu jej składania. 
XI. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podawania 
przyczyn 
 

 
 

………………………………… 
(podpis)  

 
Załączniki: 
1. wzór oferty 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
Załącznik nr 1  

Znak sprawy IK.05.2015.SOK 

/Pieczęć adresowa Wykonawcy/* 
 

FORMULARZ OFERTY  
 
Ja, niżej podpisany/my, niżej 
podpisani*………………………………………………………..…………………. 
 
działając w imieniu i na rzecz 
:………………………………………………………………………………………….. 
NIP*……………………………………..REGON*
 ……………………………………………….. 
Tel………………………………………. 
Fax……………………………………email………………………….. 
 
w odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty, oferuję realizację zamówienia na wykonanie 
zadania pn. Przebudowa drogi gminnej w Jagodzinie Nr 103672D- Gmina Węgliniec dz. nr 
454, 415, 416 (znak sprawy: IK.06.2015.SOK), za następującą cenę ryczałtową: 
 

Cena brutto __________________zł 

 (słownie: ………………………………………………………………………………………… 
 
 
 

 
1. Oświadczamy, że podana powyżej cena ryczałtowa zawiera wszystkie koszty wykonania 

zamówienia. 
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zaproszenia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń 

oraz zdobyliśmy wszystkie informacje niezbędne do przygotowania oferty. 
3. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia składania ofert. 
4. Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej 

wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
5. Akceptujemy  24- miesięczny okres rękojmi i gwarancji.  

 
 
 
 
 
Data                                                                                                            Podpis i pieczątka imienna osoby(osób) 

       uprawnionej (ych) do reprezentowania 
Wykonawcy** 

 
* w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy  
** w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie podpisuje Pełnomocnik 


