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WÓJT GMINY SADOWNE 
07-140 Sadowne 

ul. Kościuszki 3 

Tel – 25 675 32 51 

Fax – 25 675 33 08 

_____________________________________________________________ 
 

 

 

Zapytanie ofertowe 
 

,,Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sojkówek”  

 

 

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego 

 

Gmina Sadowne  

ul. Kościuszki 3 

07-140 Sadowne 

Telefon/faks:  (25) 675 32 51, (25) 675 33 08 

Strona: www.bip.sadowne.pl 

E-mail: inwestycje@sadowne.pl  

 

 

II. Tryb  
 

Postępowanie prowadzone w trybie zaproszenia do składania ofert z wyłączeniem przepisów 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r.  

poz. 2164, z późn. zm.), na podstawie art.4 pkt 8 tejże ustawy. 

 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sojkówek  

w km 0+000 – 0+496 o długości odcinka 0,496 km na działkach o nr ewidencyjnym 302/2  

i 303/2 położonych w Sojkówku, gmina Sadowne oraz na działce o nr ewidencyjnym 13 

położonej w Ociętem, gmina Sadowne. 

2. W zakres zamówienia wchodzą następujące prace: 

- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa drogi w terenie równinnym 

– 0,5 km, 

- mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 

nawierzchni w gruncie kat. I-II – 2 148 m
2
, 

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm – warstwa dolna o grubości  

po zagęszczeniu 15 cm – 2 148 m
2
, 
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- nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych – warstwa 

wiążąca asfaltowa – grubość po zagęszczeniu 4 cm ze skropieniem podbudowy emulsją 

asfaltową w 0,5 kg/m
2
 – 1 999 m

2
, 

- nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych – warstwa 

ścieralna  asfaltowa – grubość po zagęszczeniu 3 cm ze skropieniem emulsją asfaltową 

w ilości 0,5 kg/m
2
 – 1 999 m

2
, 

- mechaniczne ścinanie poboczy z utwardzeniem żwirem warstwa dolna grubości 6 cm  

– 496 m
2
, 

- mechaniczne utwardzenie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 mm warstwa górna 

grubości 4 cm – 496 m
2
, 

- oznakowanie pionowe – słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm  

– 4 szt., 

- przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, 

informacyjnych o pow. do 0,3 m
2
 – 5 szt. 

 
Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót (załącznik nr 2) oraz szczegółowa 

specyfikacja techniczna (załącznik nr 3) do niniejszego ogłoszenia. 

 

Uwaga: Do oferty należy dołączyć wypełniony kosztorys ofertowy (załącznik nr 5).  

 

 

IV. Termin wykonania przedmiotu zamówienia 

 

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do 31.08.2017 r. 

 

 

V. Opis sposobu przygotowana oferty 

 

1. Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej, zgodnie ze wzorem formularza 

ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do Ogłoszenia.  

2. Oferta i wszystkie załączniki powinny być sporządzone w języku polskim i napisane 

pismem maszynowym, za pomocą komputera lub ręcznie pismem wyraźnym, 

nieścieralnym.  

3. Wykonawca składający dokumenty w innym języku niż polski zobowiązany jest  

do złożenia ich wraz z tłumaczeniem na język polski.  

4. Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem 

osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy.  

5. Kopie wszystkich dokumentów dołączonych do oferty muszą być potwierdzone  

za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.  

6. Oferta powinna być złożona w dwóch zamkniętych kopertach:  

Kopertę zewnętrzną należy zaadresować według poniższego wzoru: 

Gmina Sadowne 

ul. Kościuszki 3 

07-140 Sadowne 

OFERTA  „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sojkówek”  

NIE OTWIERAĆ PRZED 24.04.2017 r. 

Koperta wewnętrzna poza oznaczeniem jak wyżej, powinna być opisana nazwą i adresem 

wykonawcy. 

7. W przypadku dostarczenia oferty pocztą, na kopercie należy napisać „dostarczyć do dnia 

24.04.2017 r. do godz. 10
00

”. 
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8. Dokumenty składane wraz z ofertą mogą być przedstawiane w formie oryginałów  

lub poświadczonych przez wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii. Oświadczenia 

sporządzane na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ powinny 

być złożone w formie oryginału. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron 

kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę  

(lub osoby jeżeli do reprezentowania wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osób) 

podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny 

wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.  

 

 

VI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

 

1. Ofertę w zapieczętowanej kopercie, opatrzonej napisami jak w rozdziale V niniejszej 

specyfikacji, należy złożyć w siedzibie zamawiającego, tj. Urząd Gminy Sadowne  

ul. Kościuszki 3, 07-140 Sadowne pokój nr 13, nie później niż do dnia 24.04.2017 r.  

do godz. 10:00. 

2. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone po upływie terminu do składania ofert.  

3. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu komisji przetargowej, które odbędzie się 

w siedzibie zamawiającego w Urzędzie Gminy Sadowne, ul. Kościuszki 3, 07-140 

Sadowne, sala konferencyjna w dniu 24.04.2017 r. o godz. 10:45. 

4. Otwarcie ofert jest jawne.  

5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert komisja przetargowa podaje kwotę, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

6. Podczas otwarcia kopert z ofertami Zamawiający poda nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) 

Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także cenę oferty, termin wykonania 

zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności.  

 

 

VII. Kryteria wyboru oferty 

 

1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, spośród ofert zakwalifikowanych jako 

nieodrzucone, zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach: 

-  „Cena” – A,  

-  „Okres rękojmi” – B, 

2. Powyższym kryteriom zamawiający przypisał następujące znaczenie:  

 

 

Kryterium 

Waga  

[%] 

Max. 

liczba 

punktów 

 

Sposób oceny wg wzoru 

 

Cena  

 

70% 

 

70 
 
        Cena najtańszej oferty  

A = ----------------------------- x 70 pkt  

        Cena badanej oferty  
 

 

Okres rękojmi 

 

30% 

 

30 

 

B= wg tabeli poniżej 
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Kryterium: okres rękojmi 

Waga kryterium: 30% 

 

B. 

Okres rękojmi Ilość punktów 

do 2 lat 0 pkt 

powyżej 2 lat do 3 lat 10 pkt 

powyżej 3 lat do 4 lat 20 pkt 

powyżej 4 lat do 5 lat 30 pkt 

 

3. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego 

wzoru:  

S = A +B 

gdzie:  

S – całkowita liczba punktów,  

A – punkty uzyskane w kryterium cena,  

B – punkty uzyskane w kryterium okres rękojmi.  

 

4. Ocena punktowa w kryterium „Cena” dokonana zostanie na podstawie ceny ofertowej 

brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru opisanego  

w tabeli powyżej.  

  

 

VIII. Opis wymagań stawianych wykonawcy 

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

b) posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia, 

c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi  

do wykonania zamówienia, 

d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia, 

e) wykaże, że wykonał co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie, 

przebudowie, remoncie, rozbudowie, modernizacji drogi o wartości co najmniej  

60 000 zł wykonane nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 

składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,  

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem 

ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty  

te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane 

zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy robot zostały 

wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone,  

przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione 

prze podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane,  

a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest  

w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. 
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IX. Dodatkowe informacje 

 

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

2. Poczta elektroniczna zamawiającego: inwestycje@sadowne.pl, adres strony internetowej 

www.bip.sadowne.pl 

3. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą w walutach 

obcych. 

4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  

5. Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: 

    Katarzyna Wiechowska              tel. 256753251             e-mail: inwestycje@sadowne.pl 

 

 

Załączniki: 

- Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy z załącznikami 

- Załącznik nr 2 – Przedmiar 

- Załącznik nr 3 – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 

- Załącznik nr 4 – Projekt wykonawczy 

- Załącznik nr 5 – Wzór umowy 

- Załącznik nr 6 – Kosztorys ofertowy 
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