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ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT 

 

o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p. zm) 

określonego w art. 4 pkt. 8, numer sprawy RB.IVP.271.7.2014,  

W związku z planowanym zamówieniem, Gmina Brańszczyk prosi o przedstawienie oferty 

cenowej w następującym zakresie: 

Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru nad zadaniem pn: „UPORZADKOWANIE 

PRZESTRZENI PUBLICZNEJ POPRZEZ PRZEBUDOWĘ CIĄGU PIESZEGO, W 

MIEJSCOWOŚCI TUCHLIN NA DZIAŁKACH NR 164/2, 165/2, 166/2, 167/2, 168/2, 

169/2, 170/2,171/2, 534/1, 

Pożądany termin pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru zgodny z terminem w umowie na 

roboty budowlane. 

1. OPIS TECHNICZNY PLANOWANYCH ROBÓT.  

1.1. STAN ISTNIEJĄCY  

Teren na którym zlokalizowana jest inwestycja stanowi nawierzchnia gruntowa przylegająca do jezdni 

drogi powiatowej o nawierzchni asfaltowej.  

Początek chodnika od Hm 0+000 , koniec chodnika w Hm 4+95.5. Istniejące wjazdy mają 

nawierzchnie betonową i żwirową. Pas drogi przeznaczony pod chodnik waha się od 1,7 do 4.0 m. 

Istniejące uzbrojenie podziemne nie koliduje bezpośrednio z przebudowywanym odcinkiem chodnika.  

1.2. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE:  

Zagospodarowanie wykonano na elektronicznej mapie do celów projektowych w skali  

1:1000 .  

W ramach projektu przebudowy pasa drogowego przewidziano:  

- wykonanie chodnika o szer. 1.4 m o nawierzchni z kostki brukowej  

- przebudowę istniejących zjazdów na posesje.  

Na chodniku spadek 2 % w kierunku jezdni .  

Na wjazdach spadek podłużny w kierunku jezdni pomiędzy krawędzią chodnika a krawędzią jezdni 1-

2 %. Przestrzeń pomiędzy nowobudowanym krawężnikiem a istniejąca jezdnią wypełnić kruszywem 

naturalnym.  

PRZEKRÓJ NORMALNY I DANE TECHNICZNE.  

CHODNIK  

· Dł. chodnika 495.50 m , szer. 1.4m  

· Powierzchnia chodnika 581.6 m2  



· Spadek poprzeczny jednostronny 2% w kierunku jezdni.  

· Nawierzchnia – kostka brukowa gr. 8 cm koloru szarego  

· Podsypka cem-piaskowa 1:4 gr 3-5 cm  

· Podbudowa chodnika z pospółki żwirowej gr. 10 cm na podsypce piaskowej gr. 10 cm  

· Obrzeże od strony ogrodzeń posesji 8x30 cm na ławie betonowej – dł. 373.5 m  

· Krawężnik od strony ulicy 15x 30 cm na ławie betonowej z oporem – dł. 311,9 m  

ZJAZDY NA POSESJE  

Zjazd rozpatrywać indywidualnie i z wysokościami dowiązywać się z do warunków  

na gruncie.  

pow. 260.98 m2.  

Nawierzchnia z kostki brukowej gr 8 cm koloru czerwonego  

podbudowa z tłucznia kamiennego gr 15 cm .  

Podsypka piaskowa gr 10 cm.  

Pochylenie poprzeczne zmienne w kierunku ulicy.  

Szerokość zjazdów zmienna  

Całkowita powierzchnia zjazdów - 260,98 m2  

Długość opornika - 241.6 m  

Krawężnik najazdowy - 15 x 22 cm - 137,6 m  

Krawężnik przejściowy skośny - 15x22-30 = 44.0 m  

ODWODNIENIE.  

Przewidziano odwodnienie powierzchniowe w teren  

ROBOTY ZIEMNE.  

W miejscach krzyżowania się chodnika i wjazdów z uzbrojeniem podziemnym wykonać  

ręcznie . Ewentualne zniszczone punkty geodezyjne odtworzyć.  

Poszerzenie nasypu zasypać mieszanka żwirowo piaskową - stopień zagęszczenia 0.98 

Pożądany termin wykonania zamówienia:   

Informuję, że zaproponowane ceny będą porównane z innymi ofertami. Z firmą, która 

przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa. Od decyzji zamawiającego 

nie przysługują środki odwoławcze. 

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania 

tych warunków: Wykonawca przystępujący do wykonania zamówienia powinien posiadać 

niezbędny potencjał techniczny i ekonomiczny oraz doświadczenie, niezbędne uprawnienia. 

Zamawiający zweryfikuje spełnienie powyższych warunków na podstawie oświadczeń 

Wykonawców. 

 

  Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:  

 

Nazwa kryterium – cena Waga 100% 

 



Oferta powinna być opatrzona pieczątką firmową i podpisem Wykonawcy oraz zawierać datę 

sporządzenia i termin wykonania zamówienia.  

Ofertę należy przesłać za  pośrednictwem poczty, kuriera, faksem lub drogą elektroniczną na 

adres pawel.kulesza@branszczyk.pl bądź złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego. 

Miejsce i termin składania ofert: 

oferty należy składać do dnia: 2014.08.18 do godz. 11.00    

 w siedzibie zamawiającego Gmina Brańszczyk 

ul. Jana Pawła II 45 

07-221 Brańszczyk 

Pokój nr 12 

Załącznikami do niniejszego zaproszenia są: 

  Formularz  ofertowy – załącznik nr 1 

  Oświadczenie o spełnieniu warunków – załącznik nr 2 

Z up. Wójta 

z-ca Wójta Andrzej Łapiński 
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Załącznik Nr. 1 

………………………. do zaproszenia z dnia 08.08.2014 r. 
(Nazwa wykonawcy)        

………………………. 
(Adres wykonawcy)          

Tel/fax ………………       

e-mail ……………….     Gmina Brańszczyk 

ul. Jana Pawła II 45 

07-221 Brańszczyk 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

zamówienia pn.: Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru nad zadaniem pn: 

„UPORZADKOWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ POPRZEZ PRZEBUDOWĘ CIĄGU 

PIESZEGO, W MIEJSCOWOŚCI TUCHLIN NA DZIAŁKACH NR 164/2, 165/2, 166/2, 167/2, 

168/2, 169/2, 170/2,171/2, 534/1 

Cena ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia: 

 

cena netto...........................................................................................................zł  

(słownie: ..............................................................................................................) 

podatek VAT.......................................................................................................zł 

cena brutto..........................................................................................................zł 

(słownie: ...............................................................................................................) 

 

 

 

................................................................................. 

(pieczęć firmowa, data i czytelny podpis wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Załącznik Nr. 2 

do zaproszenia z dnia 08.08.2014 r. 

 

 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O 

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE 

 

Pt. Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru nad zadaniem pn: „UPORZADKOWANIE 

PRZESTRZENI PUBLICZNEJ POPRZEZ PRZEBUDOWĘ CIĄGU PIESZEGO, W 

MIEJSCOWOŚCI TUCHLIN NA DZIAŁKACH NR 164/2, 165/2, 166/2, 167/2, 168/2, 169/2, 

170/2,171/2, 534/1 
 

Nazwa wykonawcy ................................................................................................. 

 

Adres wykonawcy ................................................................................................. 

 

Miejscowość ................................................   Data ..................... 

 

  

 

Oświadczam, że spełniam niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu, a mianowicie:  

 

1. Posiadam uprawnienia do wykonywania wymaganej przedmiotem zamówienia 

działalności, czynności zgodnie z wymogami ustawowymi,  

2. Posiadam niezbędną wiedzą i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem 

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, lub przedstawię 

pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i 

osób zdolnych do wykonania zamówienia 

3. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia, 

4. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art. 

24 prawa zamówień publicznych 

 

 

Na każde żądanie Zamawiającego dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty 

potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartych w oświadczeniu, wszystkie 

informacje są zgodne z prawdą. 

 

 

 

 

 

......................................................... 

(data i czytelny podpis wykonawcy) 

 

 


