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ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 

 
W trybie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 

1579), Wójt Gminy Kobiór niniejszym zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 

na roboty drogowe, jak niżej:  

„Przebudowa ulicy Składowej w Kobiórze (droga gminna)” 

 

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:  

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonywanie robót drogowych w ramach 2 zadań:  
 Zadanie nr 1 – wykonanie robót drogowych na odcinku oznaczonym na planie zagospodarowania A – B od km 

0 + 0,00 do km 0 + 280,88 

 Zadanie nr 2 – wykonanie robót drogowych na odcinku oznaczonym na planie zagospodarowania B – C  od km 

0 + 0,280,88 do km 0 + 387,79  

(Uwaga: Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia tylko zadania nr 1, w przypadku przekroczenia kwoty jaką 

przeznaczono w budżecie Gminy na wykonanie przedmiotowego zamówienia publicznego.) 

Parametry charakterystyczne:  

 

Zadanie nr 1 - Odcinek  A-B 
 długość odcinka                                    -  281,00 m 
 korytowanie mechaniczne do 25cm    -   783,83 m2 
 podbudowa ;  w-wa dolna  20cm         -   783,83 m2 
 podbudowa – w-wa górna    8cm         -  783,83 m2 
 wpusty uliczne                                     -           2 kpl 

 

Zadanie nr 2 - Odcinek B-C 
 długość odcinka                                    -  107,00 m 
 korytowanie mechaniczne do 25cm    -   588,00 m2 
 podbudowa ;  w-wa dolna  20cm         -   588,00 m2 
 podbudowa – w-wa górna    8cm         -  588,00 m2 
 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, a w tym szczegółowy zakres i warunki jego wykonania zawarte zostały 

w przedmiarach oddzielnie dla zadania 1 i dla zadania 2 oraz uproszczonym projekcie przebudowy drogi wraz z 

projektem zagospodarowania terenu w skali 1:500, profilu podłużnym 1:25/500, przekrojach charakterystycznych w 

skali 1: 50, stanowiących załączniki do niniejszego zaproszenia. 



II. PLANOWANY TERMIN ZAKOŃCZENIA ROBÓT:   30 dni od daty podpisania umowy,  

III. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE:  100% cena 

Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT.  Cena podana 

w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami 

stawianymi przez Zamawiającego.  Cena może  być  tylko  jedna  za  oferowany  przedmiot  zamówienia,  nie 

dopuszcza  się  wariantowości  cen. 

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych obejmujących tylko zadanie nr 1, bądź zadanie nr 2.  

 

Zamawiający informuje, że z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę będą przeprowadzone 

rokowania precyzujące zapisy umowy realizacyjnej na przedmiotowe zadania.  

 

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 

1) Złożą w niżej określonym terminie ofertę sporządzoną na formularzu, stanowiącym załącznik nr 1 

do niniejszego zaproszenia, zawierającą cenę ryczałtową za realizację przedmiotowej inwestycji, wyrażoną 

w PLN oraz wymagane załączniki.  

2) Złożą oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, 

stanowiącym załącznik nr 2, 

3) Posiadania wiedzy i doświadczenia: Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał 

zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył roboty budowlane polegające na wykonaniu 

co najmniej 2 robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem i wielkością przedmiotowi zamówienia. 

Wykonawca winien dołączyć do oferty poświadczenia właściwego wykonania robót, w formie referencji, 

protokołu odbioru robót itp.  

4) Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: Wykonawca wykaże, że w wykonywaniu 

zamówienia uczestniczyć będą osoby spełniające określone wymagania, tj.: minimum 1 osoba 

posiadająca kwalifikacje zawodowe tj. uprawnienia budowlane w specjalności drogowej, zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych 

funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r. poz. 1278 ze zm.), która posiada doświadczenie 

na stanowisku kierownika robót w w/w specjalności.  

5) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym: Wykonawca wykaże, że na czas realizacji 
zamówienia będzie miał do dyspozycji co najmniej: 

a) koparko-ładowarka kołowa 0,40m3                          - 1 szt. 
b) samochód samowyładowczy 10-16 ton                                           - 2 szt. 
c) walec statyczno – wibracyjny  do wałowania podbudowy 10t    - 1 szt. 
 

6) Wykonawca udzieli 36 – miesięcznej gwarancji na wykonane roboty, będące przedmiotem postępowania. 

 

V. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT: 

1) Oferty należy składać w terminie do dnia 10 listopada 2017r. do godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Kobiór, 

ul. Kobiórska 5, 43 -210 Kobiór, w pokoju nr 5 (sekretariat) w zaklejonej kopercie z opisem: 

 



„Oferta na realizację zadania p.n.: 

„Przebudowa ulicy Składowej w Kobiórze (droga gminna)” 

nr sprawy GK.271.12.2017 

Nie otwierać przed dniem  10.11.2017r.  godz. 10.00 

 

2) Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od daty upływu terminu składania ofert. 

 

VI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W 

CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:  

 

1) Wyniki postępowania zostaną ogłoszone na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej 

www.bip.kobior.pl oraz tablicach ogłoszeniowych tutejszego Urzędu.  

2) Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie powiadomiony pisemnie 

i zaproszony do negocjacji szczegółowych zapisów umowy.  

3) Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze. 

 

VII. WARUNKI PŁATNOŚCI ZA WYKONANE ROBOTY:  
 

1)  Rozliczenie końcowe przedmiotu umowy nastąpi po wystawieniu faktury końcowej na podstawie protokołu 
odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

2)  Płatność za wykonane roboty będzie dokonana przelewem przez Zamawiającego w terminie 30 dni od daty 
wpływu faktury do Zamawiającego. 

 

VIII. INFORMACJE DODATKOWE: 

1) Zapytania szczegółowe dotyczące zamówienia, można kierować do Kierownika Referatu Gospodarki 

Komunalnej Urzędu Gminy – inż. Janusza Mazura, tel. 32 2188182 w.41, 693 077 992,  

2) Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną (adres e–mail Zamawiającego: 

gk@kobior.pl) 

 
Załączniki: 
1) Formularz ofertowy 
2) Oświadczenie o spełnianiu warunków 
3) Wykaz wykonanych robót 
4) Wykaz osób uczestniczących w zamówieniu 
5) Wykaz sprzętu 
6) Uproszczony projekt przebudowy drogi wraz z załącznikami 
7) Przedmiar robót dla zadania nr 1 – odc. A – B 
8) Przedmiar robót dla zadania nr 2 – odc. B – C  

 
 
 
Rozdzielnik: 

1) tablica ogłoszeń  
2) strona internetowa BIP 
3) a/a 
 
 

Wójt Gminy Kobiór 
 

mgr inż. Eugeniusz Lubański 


