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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.II.P.271.35.2018, nazwa zadania: WYKONANIE REMONTU POMNIKA ŻOŁNIERZY 
POLEGŁYCH W WOJNIE POLSKO-ROSYJSKIEJ W 1920 ROKU. 
 
W związku z planowanym zamówieniem, Gmina Brańszczyk prosi o przedstawienie oferty cenowej w 

następującym zakresie: 

 

Przedmiot zamówienia obejmuje swym zakresem : 

 

Lokalizacja pomnika zostanie wykonana w miejscowości Brańszczyk, w zachodniej części 

cmentarza parafialnego, bezpośrednio w pobliżu wejścia. Istniejący pomnik zostanie rozebrany. 

Przeniesione będą również dwie mogiły , które kolidują w lokalizacji. 

Fundamenty: 

Projektuje się wykonanie fundamentów w formie stopy fundamentowej pod posadowienie 

kolumny wraz podstawą , orłem i krzyżem, oraz ławę fundamentową pod lokalizację 

muru narożnika z napisami i nazwiskami poległych. Całość fundamentów zostanie 

wykonana w technologii żelbetonowej z betonu konstrukcyjnego b25 z posadowieniem 

poniżej strefy przemarzania gruntu. 

Część główna pomnika: 

Pomnik powinien  zostać wykonany w zakładzie specjalistycznym z betonu architekto-

nicznego na bazie cementu podstawowego w kolorze popielatym. Wszystkie detale 

widoczne na załączonej wizualizacji zostaną wykonane z dużą dokładnością. 

Ze względu na ciężar elementów, oraz niemożliwość wjazdu dźwigu do zmontowania 

bezpośrednio do miejsca montażu całość muru narożnika została podzielona na 5 równych 

elementów ( waga jednego około 2,50t) Montaż elementów zostanie wykonany na zasadzie 

montażu teleskopowego poszczególnych elementów, z posadowieniem dolnym na warstwie 

zaprawy klejącej. 

Wszystkie napisy zostaną wykonane bezpośrednio na frontowej części muru narożnika 

w formie wgłębionej czcionki. Całość po zmontowaniu zostanie zaimpregnowana przed 

negatywnym wpływem warunków atmosferycznych. 

Utwardzenie powierzchni: 
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Po całościowym wykonaniu montażu zostanie wykonane utwardzenie nawierzchni z 

kostki granitowej łupanej 60x40 ułożonej na warstwie z zaprawy cementowo -piaskowej. 

Podbudowa pod nawierzchnię z kostki zostanie wykonana jako odsączająca z kamiennego 

kruszywa łamanego w warstwie o grubości około 25 cm ułożonej na podkładzie z piasku, 

Widoczne na wizualizacji promienie rozchodzące się od kolumny zostaną wykonane z płyt 

granitowych płomieniowanych ( antypoślizgowo ) w kolorze grafitowym. 

Całość utwardzenia zostanie skoordynowana z istniejącą nawierzchnią alejek cmentarza 

z kostki betonowej w kolorze szarym. 
 

Termin wykonania prac 2 miesiące od podpisania umowy  

Roboty wykonać zgodnie z załączonym projektem budowlanym 

. 

W ofercie należy wskazać cenę obliczoną na podstawie formularza cenowego załącznik nr 2 do 

ogłoszenia 

 

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

żadnych zobowiązań wobec stron. 
 

 

CPV: 45212314-0 Roboty budowlane w zakresie pomników historycznych lub miejsc 

pamięci  

 
 

 

 

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 

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. 
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Miejsce i termin składania ofert: 

Oferty należy składać do dnia: 2018-06-18 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 

 

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. gospodarki komunalnej 

imię i nazwisko   Łukasz Łapiński 

tel.   29 5929313  

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. Formularz cenowy 

3. Oświadczenie o spełnieniu warunków  

4. Projekt budowlany 


