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ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU 
 
 
o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 
roku Prawo zamówień publicznych  określonego w art. 4 pkt. 8, numer sprawy 
RB.IP.271.4.2017, nazwa zadania: Budowa przyłączy kanalizacyjnych w miejscowości 
Brańszczyk i Poręba Średnia gmina Brańszczyk. 
 
W związku z planowanym zamówieniem Gmina Brańszczyk prosi o przedstawienie oferty 
cenowej na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych w n/w lokalizacjach: 
 
- Brańszczyk do działki nr 499/2, wykonanie studni na kanale głównym PVC o śr 425 mm z 
włazem żeliwnym lekkim, przejście przeciskiem pod drogą powiatową o nr działki 471 o długości 
11 mb rurą kanalizacyjną PVC o śr. 160 mm w rurze osłonowej zakończenie studzienką   na 
posesji PVC o śr 425 mm z włazem żeliwnym lekkim. 
 
- Brańszczyk do działki nr 502/10, wykonanie studni na kanale głównym PVC o śr 425 mm z 
włazem żeliwnym lekkim, przejście przeciskiem pod drogą powiatową o nr działki 471 o długości 
12 mb rurą kanalizacyjną PVC o śr. 160 mm w rurze osłonowej zakończenie studzienką na 
posesji PVC o śr 425 mm z włazem żeliwnym lekkim. 
 
- Brańszczyk do działki nr 504/4, wykonanie od istniejącej studni na kanale głównym, przejście 
przeciskiem pod drogą powiatową o nr działki 471 o długości 13,5mb rurą kanalizacyjną PVC o 
śr. 160 mm w rurze osłonowej zakończenie studzienką na posesji PVC o śr 425 mm z włazem 
żeliwnym lekkim. 
 
- Brańszczyk  w obrębie Nowy Brańszczyk do działki nr 1/5, wykonanie kanalizacji ciśnieniowej 
długości 30 mb  rurą PE o śr 50mm od istniejącej sieci w pasie drogi powiatowej, zakończenie 
przy posesji urządzeniem zbiornikowo – tłocznym z pełnym wyposażeniem i podłączeniem do 
wewnętrznej instalacji elektrycznej właściciela nieruchomości. 
 
- Brańszczyk do działki nr 491/2, 488, 487, 490 wykonanie od istniejącej studni na kanale 
głównym, przejście przeciskiem pod drogą powiatową o nr działki 471 o długości 10 mb rurą 
kanalizacyjną PVC o śr. 160 mm w rurze osłonowej,  oraz wykonanie kanalizacji na długości 60 
mb rurą kanalizacyjną PVC o śr. 160 mm przez działki 491/1, 490, 488, 490 wykonanie 
studzienek  – 5 szt.  na posesjach  PVC o śr 425 mm z włazami żeliwnymi lekkimi. 
 
- Poręba Średnia do działki nr 239/2, wykonanie studni na kanale głównym PVC o śr 425 mm z 
włazem żeliwnym ciężkim, przejście przeciskiem pod drogą powiatową o nr działki 210 o 
długości 10 mb rurą kanalizacyjną PVC o śr. 160 mm w rurze osłonowej zakończenie studzienką 
na posesji PVC o śr 425 mm z włazem żeliwnym lekkim. 
 
 
- Poręba Średnia do działki nr 425, wykonanie od istniejącej studni na kanale głównym, przejście 
przeciskiem pod drogą powiatową o nr działki 210 o długości 10 mb rurą kanalizacyjną PVC o 



śr. 160 mm w rurze osłonowej zakończenie studzienką na posesji PVC o śr 425 mm z włazem 
żeliwnym lekkim. 
 
- Poręba Średnia do działki nr 213/2, wykonanie kanalizacji ciśnieniowej długości 6,5 mb  rurą 
PE o śr 50mm od istniejącej sieci, zakończenie na posesji urządzeniem zbiornikowo – tłocznym 
z pełnym wyposażeniem i podłączeniem do wewnętrznej instalacji elektrycznej właściciela 
nieruchomości. 
 
Uwaga! 
Wykonawca w cenie ofertowej powinien uwzględnić niezbędne zezwolenia za zajęcie pasów 
drogowych, wykonanie obsługi geodezyjnej /tyczenie i inwentaryzacja powykonawcza/ oraz 
wszystkie roboty wynikające z w/w opisu, załączonego formularza cenowego i załączników 
graficznych. 
 
 
Za wykonanie przedmiotu umowy wynagrodzenie będzie ryczałtowe, którego definicje określa 
art. 632 kodeksu cywilnego. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszelkie koszty związane z 
realizacją przedmiotu umowy, w tym ryzyko wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów 
związanych z realizacja przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak 
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany 
wynagrodzenia ryczałtowego. 
Rozliczanie robót będzie odbywać się jedną fakturą  końcową  wystawioną  po wykonaniu i 
odebraniu przez zamawiającego. 
Wykonawca winien wycenić  pełen zakres robót niezbędnych do zrealizowania przedmiotu 
zamówienia, które zostały wskazane w zaproszeniu. Wartość wynikająca z formularza 
cenowego stanowi cenę zamówienia. Błędy popełnione w formularzu cenowym nie będą 
skutkowały odrzuceniem oferty Wykonawcy. Formularz cenowy będzie  dokumentem 
poglądowym służącym Zamawiającemu do zorientowania się w poziomie poszczególnych cen, 
będzie służył również  do rozliczenia ewentualnych  zamówień dodatkowych czy wykonanych 
robót w innym zakresie. 
 
Ceny podane przez Wykonawcę ustalane są na cały okres obowiązywania umowy i nie 
podlegają waloryzacji. 
 
 
Zaleca się dokonanie  oględzin w terenie, planowanych lokalizacji  przyłączy  kanalizacyjnych  w 
miejscowości Brańszczyk i Poręba Średnia gm. Brańszczyk. 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania odpowiednich przepisów oraz do zastosowania 
stosownego oznakowania i zabezpieczeń umożliwiających bezpieczno dla ruchu osób i 
pojazdów  podczas wykonywania robót budowlanych. 
 
Termin wykonania zamówienia:  
 1 miesiąc od dnia podpisania umowy 
 
Cenę za zrealizowanie niniejszego zamówienia należy obliczyć zgodnie z załączonym 
formularzem cenowym a następnie przenieść do Formularza ofertowego stanowiących jako 
załączniki do niniejszego zaproszenia.  
 
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 jakie spełniać musi wykonawca: 

1. Wykonawca musi posiadać osobę do kierowania z uprawnieniami budowlanymi w 
zakresie przedmiotu zamówienia. 

2. Wykonawca przedłoży poświadczenie lub referencje lub inne dokumenty od poprzednich 
zamawiających, że wykonał w ciągu ostatnich pięciu lat co najmniej dwie roboty o 
zakresie zbliżonym do przedmiotu zamówienia i wartości co najmniej 80 000 zł, oraz 
roboty zostały wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną i prawidłowo ukończone. 

3.  Wykonawca powinien posiadać niezbędny potencjał techniczny, ekonomiczny i 
finansowy oraz powinien dysponować osobą z uprawnieniami budowlanymi do 
kierowania robotami będącymi przedmiotem niniejszego zamówienia i posiadać kadrę 
pracowników z doświadczeniem niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia  
 

  Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:  
Nazwa kryterium Waga Uwagi 

Cena  
 
 

95 
 
 

Oferta, która zaproponuje 
najniższą cenę otrzyma 
najwyższą ilość punktów 

Gwarancja na roboty 5 Oferta, która zaproponuje 
najdłuższą gwarancję 
otrzyma najwyższą ilość 
punktów / nie dłuższą niż 5 
lat/ 

 
 
 
Miejsce i termin składania ofert: 
Oferty należy składać do dnia: 2017-08-02 do godz.  11.00.  
w siedzibie zamawiającego Gmina Brańszczyk 
ul. Jana Pawła II 45 
07-221 Brańszczyk 
Pokój nr 12 
 
 Oferty można również przesłać do Zamawiającego na następujący nr faksu 29 7435381 lub 
pocztą. 
 
 
Osobą do kontaktów w sprawie niniejszego zapytania jest: 
imię i nazwisko Dariusz Suchenek  
tel.   29 59 29 314, 29  59 29 330 
fax.    29 7435381   
w terminach   8.00 - 16.00  
 
 
Załącznikami do niniejszego zaproszenia są: 
Formularz ofertowy, 
Formularz cenowy,  
Oświadczenie o spełnieniu warunków,  
Załączniki graficzne, 
Wzór umowy. 
   



 
____________________________________ 

Wójt Gminy Brańszczyk Mieczysław Pękul 
 

 


