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 GMINA BRAŃSZCZYK 
Ul. JANA PAWŁA II 45 
07-221 BRAŃSZCZYK 

 
 
 

OGŁOSZENIE O PLANOWANYM ZAMÓWIENIU  
 
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.III.P.271.6.2014, nazwa zadania: Równanie dróg żwirowych na 
terenie Gminy Brańszczyk w 2015 roku. 
 
W związku z planowanym zamówieniem, Gmina Brańszczyk prosi o przedstawienie oferty 
cenowej w następującym zakresie: 
 

Przedmiot zamówienia obejmuje swym zakresem profilowanie dróg gminnych o nawierzchni 

żwirowej  za pomocą równiarki samojezdnej oraz usunięcie przy pomocy równiarki zaniżeń, 

ubytków i kolein. 

Prace polegające na równaniu dróg będą wykonywane sukcesywnie w okresie od 30.03.2015r. do 

30.11.2015 r.  

Terminy, miejsca i długości odcinków dróg przeznaczonych do równania wskaże Zamawiający. 

. 

W ofercie należy wskazać cenę za 1 km wyrównanej drogi przy średniej szer. 4,5m w rozbiciu na 

cenę netto, brutto i VAT.  

Koszty transportu lub dojazdu Równiarki drogowej pokrywa Wykonawca. 

 

Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa oferty nie powoduje 

żadnych zobowiązań wobec stron. 
 

 

CPV: 45.23.31.42-6 Roboty w zakresie naprawy dróg. 
 
 
Cenę za zrealizowanie niniejszego zamówienia należy obliczyć zgodnie z Formularzem 
cenowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.  
 
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 i kadrę osób 
zdolnych do wykonania zamówienia 
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Zamawiający zweryfikuje spełnienie powyższych warunków na podstawie oświadczeń 
Wykonawców 
 
 
  Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:  
Nazwa kryterium Waga 

Cena 100% 

 
 
  Inne informacje dotyczące kryteriów 
Wykonawca który spełni warunki udziału w postępowaniu i zaproponuje najniższą cenę otrzyma 
najwyższą ilość punków i zostanie mu udzielone zamówienie. 
 
 
Miejsce i termin składania ofert: 
Oferty należy składać do dnia: 2015-03-23 do godz. 11.00 
w siedzibie zamawiającego Urząd Gminy w Brańszczyku 
ul. Jana Pawła II 45 
07-221 Brańszczyk 
Pokój nr 12 
   
Oferta powinna zawierać wypełnione i podpisane przez Wykonawcę następujące dokumenty: 
Formularz ofertowy 
Formularz cenowy  
Oświadczenie o spełnieniu warunków  
 
 
Oferty można  przesłać do Zamawiającego w następujący sposób: pocztą, faksem na nr faksu 
29 7422811 lub pocztą elektroniczną na adres: kamil.ginko@branszczyk.pl  
 
Wyniki zostaną podane na stronie internetowej www.bip.branszczyk.pl  oraz przekazane 
wykonawcom, którzy złożyli oferty w następujący sposób: sposób przekazania informacji  faxem, 
drogą elektroniczną lub pisemnie 
 
 
Osobą do kontaktów w sprawie niniejszego zamówienia jest/są: 
stanowisko  podinspektor ds. drogownictwa  
imię i nazwisko Kamil Ginko 
tel.   29 5929330  
fax.    29 7422811 
w terminach   w godzinach pracy zamawiającego od 8.00 do 16.00  
 
  
 

Wójt Gminy Brańszczyk 
Mieczysław Pękul 

Załączniki: 
 

1. Formularz ofertowy 
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków  


