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BURMISTRZ
GMINY I MISATA WĘGLINIEC

z siedzibą w Węglińcu przy ul. Sikorskiego 3
Tel. 075-7711435, fax. 075-7712551
e-mail: wegliniec@wegliniec.pl

ZAPRASZA
Do złożenia oferty cenowej na wykonanie zamówienia o wartości nieprzekraczającej
130.000,00 zł netto, polegającego na wykonaniu zadania pn. „Pozioma naprawa nawierzchni
bitumicznych przy użyciu gotowej mieszanki mineralno-bitumicznej lub recyklera”.
I. Opis przedmiotu zamówienia
1. Zakres przedmiotu zamówienia
Zakres prac obejmuje:
- wycięcie uszkodzonych miejsc nawierzchni z nadaniem regularnych kształtów,
- oczyszczenie uszkodzonych miejsc z usunięciem rumoszu na pryzmę,
- ogrzanie bitumu i skropienie naprawionego miejsca,
- rozścielenie mieszanki mineralno-bitumicznej w jednej lub dwóch warstwach
w zależności od głębokości uszkodzenia,
- zagęszczenie poszczególnych warstw ułożonej mieszanki,
- skropienie bitumem powierzchni górnej warstwy i zasypanie kruszywem.
2. Opis ogólny przedmiotu zamówienia
- oferta ma zawierać cenę za 1 m2 zł brutto,
- płatność nastąpi za faktycznie zleconą i wykonaną ilość m2,
- dopuszcza się fakturowanie częściowe (1+faktura końcowa),
- miejsce realizacji: teren Gminy Węgliniec,
- dopuszcza się zwiększenie tego samego rodzaju prac – do 50%,
- szacunkowa ilość do wykonania: 300,00 m2.
II. Termin realizacji zamówienia
Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31.10.2022r.
III. Warunki udziału w zaproszeniu do złożenia oferty cenowej
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału
w zaproszeniu do złożenia oferty cenowej.
IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami
1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy
przekazują pisemnie, faksem, lub drogą elektroniczną.
2. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami w sprawie przedmiotu
zamówienia jest Pan Ryszard Sokołowski - email: sokolowski@wegliniec.pl,
w pozostałych sprawach Pani Monika Fryzowicz – email: fryzowicz@wegliniec.pl
V. Opis sposobu przygotowywania ofert
1.1 Ofertę należy sporządzić na formularzu załączonym do niniejszego zaproszenia.

1.2 Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego na piśmie. Istnieje możliwość
przekazania oferty pocztą elektroniczną w formie skanu dokumentu na adres
wegliniec@wegliniec.pl
1.3 Oferta ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką.
1.4 Oferta ma obejmować całość zamówienia.
1.5 Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy,
zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze handlowym lub innym
dokumencie właściwym dla formy organizacji firmy Wykonawcy.
VI. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium:
a) cena – 100%
VII. Sposób oceny ofert
a) oferta z najniższą ceną/oferta badana x 100
VIII. Oferta ma zawierać:
1. Ofertę cenową – wg formularza stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.
IX. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:
1. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.
2. Oferta ma zawierać cenę za 1 m2 zł brutto wykonania przedmiotu zamówienia.
3. Szczegóły dotyczące sposobu zapłaty i rozliczenia z Wykonawcą zostały określone
w umowie.
4. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszym
zaproszeniu, powinien w cenie oferty ująć wszelkie koszty związane z wykonaniem
przedmiotu niniejszego zamówienia, w tym również koszty towarzyszące, niezbędne do
pełnego i prawidłowego wykonania zamówienia.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji cen.
X. Miejsce i termin złożenia oferty:
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego lub pocztą elektroniczną w formie skanu
dokumentu na adres wegliniec@wegliniec.pl, w terminie do dnia 21.02.2022r. do godz.
12.00.
2. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym w pkt 1 nie będzie
rozpatrywana.
3. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed
terminem upływu jej składania.
XI. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podawania
przyczyn
Załączniki:
1. Formularz oferty
2. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

