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ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY  

dla zamówienia o wartości nieprzekraczającej kwoty 30.000 euro 

na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) 

 

I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO: 

Gmina Przasnysz, ul. Św. Stanisława Kostki 5, 06 - 300 Przasnysz 

 

II. Tytuł zamówienia:  

„Przebudowa drogi gminnej Golany - Cierpigórz w ramach zadania inwestycyjnego 

pn. Poprawa regionalnego układu transportowego poprzez przebudowę dróg 

gminnych” 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia: 

1. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania prac, m. in.: 

- budowa zjazdów z kostki brukowej, 

- budowa zjazdów bitumicznych, 

- przepusty pod wybranymi zjazdami, 

- przepusty rurowe – rury betonowe, 

- elementy ulic. 

2. Wynagrodzenie za zrealizowany przedmiot zamówienia kosztorysowe. 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w przedmiarze robót oraz w 

zestawieniu zjazdów, które stanowią załączniki do zapytania ofertowego.  

 

IV. Warunki udziału: 

Podmiot składający ofertę powinien spełniać warunki dotyczące: 

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej o ile 

wynika to z odrębnych przepisów; 

Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w przedmiotowym zakresie. 

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej; 

Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w przedmiotowym zakresie. 

3) zdolności technicznej lub zawodowej 

- w zakresie potencjału osobowego  

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje/będzie 

dysponował jedną osobą - Kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia w 

specjalności drogowej lub posiadającym odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, 

które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa lub które 

zostały wydane na podstawie obowiązujących przepisów w innych krajach. 

 

Wykonawca wraz z ofertą składa: 

1) kosztorys ofertowy przygotowany na podstawie przedmiaru robót; 

2) oświadczenie stanowiące potwierdzenie, że spełnia warunki udziału w postępowaniu; 
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3) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności 

odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat 

ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do 

wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz 

informacją o podstawie dysponowania tymi osobami. 

Termin wykonania zamówienia: do dnia 23 października 2017 roku. 

Okres gwarancji: 36 miesięcy od dnia odbioru końcowego bez zastrzeżeń. 

Warunki płatności: płatność zrealizowana będzie po wykonaniu i odebraniu przedmiotu 

zamówienia w terminie 30 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT / 

rachunku Zamawiającemu. 

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryterium: cena – 

100,00%. 

W kryterium cena – dla obliczenia liczby uzyskanych punktów - zostanie zastosowany 

wzór: 

 

C = Cmin/ Cn x 100 

 

C – ilość punktów badanej oferty w kryterium oceny Cena 

C min – najniższa cena spośród oferowanych  

C n – cena badanej oferty  

 

Wynik zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku, tj. poprzez odcięcie trzeciej i 

następnych cyfr po przecinku, trzecia i następne cyfry po przecinku nie będą brane pod uwagę. 

 

V. Forma złożenia oferty 

Ofertę na załączonym formularzu wraz z dokumentami określonymi w pkt IV niniejszego 

zaproszenia należy złożyć w terminie do dnia 22 września 2017 r. do godz. 10.00 w formie: 

pisemnej (np. osobiście, listownie) na adres: Urząd Gminy Przasnysz,  

ul. Św. Stanisława Kostki 5, 06 - 300 Przasnysz (sekretariat) – liczy się data wpływu oferty do 

Zamawiającego. 

 

     VI. Postanowienia końcowe 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 

1) odwołania postępowania lub unieważnienia na każdym etapie bez podania 

przyczyny; 

2) zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty; 

3) żądania szczegółowych wyjaśnień i informacji od Wykonawców na etapie 

weryfikacji ofert. 

2. Dodatkowych informacji udziela: Andrzej Szczepański, nr tel. 29 752 27 09, e-mail: 

a.szczepanski@przasnysz.pl. 
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