Gmina
Trzebiechów
Trzebiechów, 30 lipca 2018 r.
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ZAPYTANIE OFERTOWE
przeprowadzone zgodnie z Zarządzeniem Nr 120.3.2014 Wójta Gminy Trzebiechów
z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy w Trzebiechowie
regulaminu udzielania zamówień publicznych wyłączonych spod działania ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. póz. 1579
ze zm.) o wartościach nie przekraczających wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000
euro.
Gmina Trzebiechów zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym realizacji zadania pn.:
„Poszerzenie drogi gminnej na odcinku 250 mb w sołectwie Ostrzyce z wykorzystaniem
materiału zakupionego przez Gminę Trzebiechów"
L Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest poszerzenie drogi gminnej na odcinku 150 mb, szer. 1,5 mb
poprzez ułożenie kostki betonowej wraz z osadzeniem krawężników.
Zakres prac do wykonania:
a) mechaniczne wykonanie koryta o głębokości 30 cm - 225,0 m2
b) wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km wraz z utylizacją 3
69,9 m
c) mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
- 225,0 m2
d) podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm 2
225,0 m
e) podsypka cementowo-piaskowa lub na miale bazaltowym gr. 5 cm - 225,0 m2
3
f) ława pod krawężniki i obrzeża betonowa z oporem - 12,0 m
Materiał do wbudowania zakupiony przez Gminę Trzebiechów:
a) krawężnik betonowy najazdowy, kolor szary o wymiarach 15x22x100 - 160,00 mb,
b) kostka betonowa gr. 8, kolor szary, typ Behaton, bez fazy - 233,00 m2.
II. Termin realizacji zamówienia:
Przedmiot zamówienia musi być zrealizowany: od dnia 20.08.2018 r. do dnia 20.09.2018 r.
III. Warunki złożenia oferty:
Ofertę w formie pisemnej według wzoru stanowiącego załącznik nr l do zapytania - należy
złożyć listownie na adres: Urząd Gminy Trzebiechów, ul. Sulechowska 2, 66-132 Trzebiechów
z napisaną na kopercie nazwą zadania - „Poszerzenie drogi gminnej na odcinku 150 mb
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w sołectwie Ostrzyce z wykorzystaniem materiału zakupionego przez Gminę Trzebiechów",
do dnia 13 sierpnia 2018 r. do godz. 10:00.
IV. Dokumenty wymagane od Wykonawcy:
Odpis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej/Odpis z właściwego
rejestru poświadczony za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
V. Wybór najkorzystniejszej oferty, podpisanie umowy:
Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród ofert złożonych w w/w terminie, które
spełniają wymagania określone w zapytaniu ofertowym.
Kryteria oceny ofert: cena 100 %.
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie powiadomi wszystkich
Wykonawców, poprzez publikację informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu
Gminy w Trzebiechowie.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zawarcia umowy, jeżeli:
— cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć
na realizację zamówienia;
— gdy zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy;
— gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, w zakresie
uniemożliwiającym wykonywanie przedmiotu niniejszej Umowy;
— nastąpi zmiana okoliczności, powodująca, że zawarcie umowy nie leży w interesie
Zamawiającego.
— Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego, bez
podawania przyczyny.
Szczegółowych informacji udziela Pan Bartłomiej Cybulski tel. (68) 351 41 31.
Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., póz. 1579 ze zm.)

dnia

VI.
Inne istotne warunki zamówienia:
Wykonanie przedmiotowego zamówienia finansowane będzie z funduszu sołeckiego.
Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie
z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązuj ącymi przepisami oraz
obowiązującymi normami i normatywami.
Wykonawca zobowiązany będzie dokonać wizji terenowej przed rozpoczęciem prac
w obecności przedstawiciela Gminy Trzebiechów oraz Sołtysa wsi w celu uzgodnienia

szczegółów zadania.
Szczegóły realizacji zamówienia dotyczącego zadania pn. „Poszerzenie drogi gminnej
na odcinku 150 mb w sołectwie Ostrzyce z wykorzystaniem materiału zakupionego przez
Gminę Trzebiechów" określone zostały w projekcie umowy stanowiącej załącznik nr 2
do niniejszego zapytania ofertowego.

Załączniki:
1. Formularz oferty.
2. Projekt umowy.
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