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WEDŁUG ROZDZIELNIKA

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.:

"Budowa progu spowalniającego na ul. Osiedlowej w Trachach wraz z projektem
docelowej organizacji ruchu."

Wartość zamówienia nie przekracza kwoty równoważnej 30 000 euro.

I. Nazwa i adres Zamawiającego

Gmina Sośnicowice

44-153 Sośnicowice, ul. Rynek 19

tel. 032-238-71-91, fax. 032238-75-50, www.sosnicowice.pl

Pracownik Zamawiającego uprawnIony do bezpośredniego kontaktowania SIę z
Wykonawcami:

Arnold Sosna - insp. d/s gosp. kom. i drogo nr tel.: 32/335-86-28, asosna@sosnicowice.pl
Godziny, w których udzielane są informacje dotyczące zamówienia:
pono - cZW.:od 8 do 15, pt. od 8 do 14.

II. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:
Budowa progu spowalniającego na ul. Osiedlowej w Trachach.

Zakres zamówienia obejmuje:

Montaż lub wykonanie progu płytowego z brukowej kostki betonowej w istniejącej nawierzchni
ulicy Osiedlowej W związku z montażem progu, prób płytowy U16b- planuje się ustawienie
oznakowania pionowego w postaci znaków AlI z tabliczką T pod znakiem oznaczającą odległość
do progu zwalniającego oraz ograniczeniem prędkości znakiem B-33 w rejonie progu.



Projektuje się wykonanie progu zwalniającego o nawierzchni z brukowej kostki betonowej i
charakterystyce geometrycznej dla progu U16b. Wymiary pojedynczego progu 1,50+3,O+1,50=6,OOm
h=O,lm
Układ Warstw Konstrukcyjnych
8cm Warstwa ścieralna progu z brukowej kostki betonowej
5cm Podsypka cementowa l: l
Śr lOcm Warstwa wyrównawcza z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie tłuczeń
O/31.5mm.

Roboty realizacyjne progu obejmują:
~ Wytyczenie lokalizacji progu w terenie
~ Przycięcie i rozbiórkę nawierzchni bitumicznej (założono grubość pakietu warstw bitumicznych
IOcm)
~ Wykonanie podsypki cementowo piaskowej l: l z wyprofilowaniem do rzędnych projektowych
~ Ułożenie warstwy ścieralnej z brukowej kostki betonowej na podsypce cementowej.
~ Zalanie krawędzi jezdni bitumicznej na styku z nawierzchnią z BKB bitumiczną masą zalewową
~ ustawienie docelowej organizacji ruchu i malowanie oznakowania poziomego
~ uporządkowanie terenu robót.

Wskazana wizja lokalna w terenie.

1. Wymagania Zamawiającego do zawartości opracowania:
a) Wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia ponosi
Wykonawca w szczególności Wykonawca na własny koszt i ryzyko dokonuje
zakupu wszelkich materiałów, usług, uzgodnień i zezwoleń z zakładem
energetyczn ym.

b) Jeżeli w związku z realizacją prac stanowiących przedmiot zamówienia powstanie
obowiązek uiszczenia jakiejkolwiek należności: podatkowej, administracyjnej
lub skarbowej, Wykonawca zobowiązuje się uiścić ją we właściwym urzędzie

w terminie określonym w obowiązujących przepisach prawa; z tego tytułu
nie przysługuje mu żadne roszczenie do Zamawiającego.

III. Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania zamówienia - do 60 dni od podpisania umowy.

IV. Opis sposobu przygotowania oferty

l) Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:

- nazwę i adres oferenta,
- termin wykonania zamówienia - podany w dniach od dnia podpisania umowy,
- wartość oferty - netto i brutto,
- podpisane oświadczenie - zał. nr 2.



2) Oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym lub opatrzona pieczątką firmową,
posiadać datę sporządzenia oraz powinna być podpisana przez osobę uprawnioną
do podpisywania oferty.

V. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Sekretariat (pok. nr 9) Urzędu Miejskiego, 44-153 Sośnicowice, ul. Rynek 19 do dnia
26.09.2017r. godz. 15.30 lub mai lem na adres: asosna@sosnicowice.pl lub faksem na numer
32 238-75-50.

VI. Opis sposobu obliczenia ceny

1) dla porównania i oceny ofert Zamawiający przyjmie cenę brutto obejmującą VAT,

2) cenę podaną w ofercie należy obliczyć uwzględniając zakres zamówienia określony
w przedmiocie zamówienia.

VII. Kryteria oceny ofert

Zamawiający będzie oceniał oferty według kryterium najniższej ceny:

cena - 100 %.

VIII. Warunki płatności

Termin płatności ustala się na 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury.

Załączniki:

1. lokalizacja na załączniku mapowym - zał. nr 1
2. wzór oświadczenia - zał. nr 2

Proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszego maila.

Inspektor ds. gosp. kom. i drogo

Z poważaniem

Urząd Miejski w Sośnicowicach

tel. 32 335-86-28; fax. 32 238 75 50

I asosna@sosnicowice.pl


