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  Gmina Jeżowe   

                           37-430 Jeżowe 136 A 

 

Gmina Jeżowe, 37-430 Jeżowe 136A,       NIP  602 -00-17 -490     tel. 015 8794304, fax. 015 8794342,          E-mail: sekretariat@jezowe.pl,   www.jezowe.pl 

 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY 

Na wykonanie zamówienia o wartości netto nie przekraczającej kwoty 30.000 euro 

 

Jeżowe, dn. 20.09.2018 r. 

    WSZYSCY ZAINTERESOWANI 

.......................................................................... 
                 /  Nazwa i adres firmy /  

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY 

na wykonanie zamówienia o wartości netto nie przekraczającej kwoty 30.000 euro 

pn. : „Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych  położonej na dz. nr 

ewid. 7086 w msc. Jeżowe Kowale” 

 

     

I. Zamawiający: 

Gmina Jeżowe – reprezentowana przez Wójta Gminy Jeżowe – Marek Stępak 

Województwo: Podkarpackie Powiat: niżański 

Gmina: Jeżowe Kod pocztowy: 37-430 

Miejscowość: Jeżowe Adres siedziby: Jeżowe 136 A 

Nr domu: 136 A Nr lokalu:   

REGON: 830409413 NIP: 602-00-17-490 

Nr telefonu: (015) 879-43-43, 87 94304 Nr faksu: (015) 879-43-42 

Adres poczty elektronicznej  sekretariat@jezowe.pl   

 

Godziny urzędowania : 7:30 - 15.30  

 

II. Przedmiot zamówienia: 

1. Zakres zamówienia obejmuje przebudowę drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych  

położonej na dz. nr ewid. 7086 w msc. Jeżowe Kowale 

Realizację zadania zaprojektowano w czterech etapach: 

a) Roboty przygotowawcze 

b) Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża  

c) Wykonanie podbudowy 

d) Roboty wykończeniowe 

http://www.jezowe.pl/
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2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia załącznik nr 3 – projekt budowlany wraz 

z przedmiarem robót. 

3. Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń i materiałów równoważnych pod warunkiem, że 

zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji 

projektowej, 

III. Wymagania związane z wykonaniem zamówienia: 

1. Czas wykonania zamówienia -    31.10.2018 r. – preferowany jest termin wcześniejszy 

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych 

3. Zleceniobiorca udzieli na wykonany przedmiot umowy gwarancji na okres 36 miesięcy 

4. Źródło finansowania: Budżet Gminy Jeżowe, Budżet Województwa Podkarpackiego 

IV.  Warunki udziału w postępowaniu: 

O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy spełnią następujące warunki: 

1. Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli  

     przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

2. Posiada wiedzę i doświadczenie 

3. Dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia. 

4. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 

Kryterium wyboru oferty jest najniższa cena za wykonanie  przedmiotu zamówienia. 

 

V. Informacje o oświadczeniach i dokumentach jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 

1. Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru – zał. nr 1 

2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – zał. nr 2 

3. Przedmiar robót – zał. nr 3 

4. Projekt budowlany – zał. nr 4 

VI. Kryterium wyboru oferty: 

Kryterium wyboru oferty jest najniższa cena za wykonanie  przedmiotu zamówienia. 

 

Nazwa kryterium Waga 

Cena 100% 

 

Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania, spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, 

otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym ofertom, wypełniającym wymagania kryterialne 

przypisana zostanie odpowiednio  mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie 

traktowany jako wartość punktowa oferty. 

 



  
3 

VII.  Miejsce otwarcia ofert 

1. Miejsce otwarcia ofert odbędzie się w siedzibie zamawiającego:  

Urząd Gminy Jeżowe 

Jeżowe 136A 

37-430 Jeżowe 

Pokój nr 20 – sala obrad w dniu 27.09.2018 r. godz. 10.05 

2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zebranym informację o wysokości 

kwoty , jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 

3. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji. Po otwarciu 

przekazane zostaną następujące informacje : nazwa i siedziba wykonawcy, którego oferta jest 

otwierana, cena i termin wykonania zamówienia, a także inne istotne postanowienia mające wpływ 

na wykonanie przedmiotu zamówienia  

VIII . Zamawiający zastrzega sobie prawo: 

1. Unieważnienia postępowania, zmiany jego warunków, w tym zmniejszenia zakresu zamówienia lub jego 

zwiększenia w przypadku powstania oszczędności poprzetargowych; 

2. Przeprowadzania dodatkowych rokowań; 

3. W przypadku gdy kwota oferty przekroczy kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na 

przedmiotowe zamówienie, Zamawiający zastrzega sobie możliwość dalszych negocjacji  

z Wykonawcą, którego oferta będzie najkorzystniejsza, lub zrezygnuje z części lub całości zamówienia. 

 

IX. Termin składania i otwarcia ofert: 

Kompletną ofertę należy dostarczyć do Siedziby Zamawiającego -  pok. Nr 11 Sekretariat do dnia 

27.09.2018 r. godz. 10.00. 

       

               

Wójt Gminy Jeżowe 

                    

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

                                    / Podpis   Zamawiającego/  

Jeżowe, dn. 20.09.2018 r.         

 

 Załączniki: 

1) Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru 

2) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

3) Przedmiar robót 

4) Projekt budowlany 
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Załącznik nr 1.1 

 

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 

„Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych  położonej na dz. nr 

ewid. 7086 w msc. Jeżowe Kowale” 

Dane dotyczące wykonawcy 

Nazwa.................................................................................................................... 

Siedziba................................................................................................................. 

Nr telefonu/faks...................................................................................................... 

nr NIP...................................................................................................................... 

nr REGON............................................................................................................... 

Osoba do kontaktów (w sprawie niniejszej oferty): 

Imię i nazwisko …………………… ……….  tel. ……………….. fax ……….... E-mail .................... 

Dane dotyczące zamawiającego: 

 

     Gmina Jeżowe,  

     37- 430 Jeżowe 136 A 

       NIP: 602-00-17-490 

 

Zobowiązania wykonawcy: 

 

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w zaproszeniu wraz z dostawą do Zamawiającego  

za następującą cenę ryczałtową: 

cena netto.................................................zł   (słownie: ....................................................................................) 

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

cena brutto..............................................zł/   (słownie: ....................................................................................) 

 

Zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie do: ....................................................................... 

 

Zastrzeżenie wykonawcy ………………….………………………………………….……………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

                                                                                 …………………………..………….…………………..                                                  

                                                                                data i podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy 
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Załącznik nr 1.2 

 

TABELA KOSZTORYSU OFERTOWEGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych  położonej na dz. nr ewid. 

7086 w msc. Jeżowe Kowale” 

 

Lp. 

Podstawa 

opisu i zakres 

robót 

 
Rodzaj robót, opis robot 

 
J.m 

 

Ilość 

Jedn. 

Cena 

jednostkowa 

Wartość 

w zł 

I. D 01.00 00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE  

CPV 45110000-1 

    

 

 

 

1 

 

 

 

D.01.01.01 

Wyznaczanie trasy i punktów 

wysokościowych drogi w terenie 

równinnym wraz z geodezyjną 

inwentaryzacją powykonawczą 

Od km 0+693 do km 1+193 

L = 0,500 km 

 

 

 

 

km 

 

 

 

 

0,500 

  

II. D 04.00.00 PODBUDOWY     

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

D 04.01.01 

Wykonanie koryta mechanicznie wraz z 

profilowaniem i zagęszczeniem podłoża 

 w gruntach kat I-II  , gł.  koryta do 10 cm. 

Od km 0+693 – 1+193;   szer. 3,3 m 

500,0 m x 3,3 m = 1 650,00 m2 

F = 1 650,00m2 

 

 

 

 

m2 

 

 

 

 

1 650,00 

  

 

 

3. 

 

 

D 04.02.02 

Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z 

kruszywa z żużla hutniczego 31,5 mm- 63  

mm, grubość w-wy20 cm po zagęszczeniu, 

stabilizowanej mechanicznie. 

Od km 0+693 – 1+193;   szer. 3,3m 

500,0 m x 3,3 m = 1 650,00 m2 

F = 1 650,00 m2 

 

 

m2 

 

 

1 650,00 

  

 

 

4. 

 

 

D 04.02.02 

Wykonanie górnej warstwy podbudowy z 

kruszywa z żużla hutniczego 0-10   mm, 

grubość w-wy 7  cm po zagęszczeniu.  

 Od km 0+693 – 1+193;   szer. 3,2 m 

500,0 m x 3,2 m = 1 600,00 m2 

F = 1600,00 m2 

 

 

 

m2 

 

 

 

1 600,00 

  

III. D 04.00.00 POBOCZA     

 

 

5. 

 

 

D 06.03.02 

Uzupełnienie zaniżonych poboczy gruntem 

rodzimym wraz z zagęszczeniem  

na szer. 0,25 m  

Od km 0+693 do km 1+193 

500,0 m x 0,25 m x 2 = 250,00 m2 

m2 250,00   

  R a z e m  

  VAT 23%  

  B r u t t o  
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Załącznik nr 2 

 

OŚWUIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O 

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE ZGODNE Z ART. 22 UST.1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ 

PUBLICZNYCH 

 

 

Dane dotyczące wykonawcy 

Nazwa.................................................................................................................... 

Siedziba................................................................................................................. 

Nr telefonu/faks...................................................................................................... 

nr NIP...................................................................................................................... 

nr REGON............................................................................................................... 

 

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

 

 

1. Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli  

     przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

2. Posiadam wiedzę i doświadczenie 

3. Dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia. 

4. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 

Kryterium wyboru oferty jest najniższa cena za wykonanie  przedmiotu zamówienia. 

 

Na każde żądanie Zamawiającego dostarczam niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające 

prawdziwość każdej z kwestii zawartej w oświadczeniu. Wszystkie informacje są zgodne z prawdą. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 …………………………..………….…………………..                                                  

                                                                                data i podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy 
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Załącznik nr 3 

 

PRZEDMIAR ROBÓT 

 

 

     
 
 

Przedmiar robót 

„Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych  położonej na 

dz. nr ewid. 7086 w msc. Jeżowe Kowale” 

 

Lp. 

Podstawa 

opisu i zakres 

robót 

 
Rodzaj robót, opis robot 

 
J.m 

 

Ilość 

Jedn. 

I. D 01.00 00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE  

CPV 45110000-1 

  

 

 

 

1 

 

 

 

D.01.01.01 

Wyznaczanie trasy i punktów 

wysokościowych drogi w terenie 

równinnym wraz z geodezyjną 

inwentaryzacją powykonawczą 

Od km 0+693 do km 1+193 

L = 0,500 km 

 

 

 

 

km 

 

 

 

 

0,500 

II. D 04.00.00 PODBUDOWY   

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

D 04.01.01 

Wykonanie koryta mechanicznie wraz z 

profilowaniem i zagęszczeniem podłoża 

 w gruntach kat I-II  , gł.  koryta do 10 cm. 

Od km 0+693 – 1+193;   szer. 3,3 m 

500,0 m x 3,3 m = 1 650,00 m2 

F = 1 650,00m2 

 

 

 

 

m2 

 

 

 

 

1 650,00 

 

 

3. 

 

 

D 04.02.02 

Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z 

kruszywa z żużla hutniczego 31,5 mm- 63  

mm, grubość w-wy20 cm po zagęszczeniu, 

stabilizowanej mechanicznie. 

Od km 0+693 – 1+193;   szer. 3,3m 

500,0 m x 3,3 m = 1 650,00 m2 

F = 1 650,00 m2 

 

 

m2 

 

 

1 650,00 

 

 

4. 

 

 

D 04.02.02 

Wykonanie górnej warstwy podbudowy z 

kruszywa z żużla hutniczego 0-10   mm, 

grubość w-wy 7  cm po zagęszczeniu.  

 Od km 0+693 – 1+193;   szer. 3,2 m 

500,0 m x 3,2 m = 1 600,00 m2 

F = 1600,00 m2 

 

 

 

m2 

 

 

 

1 600,00 

III. D 04.00.00 POBOCZA   

 

 

5. 

 

 

D 06.03.02 

Uzupełnienie zaniżonych poboczy gruntem 

rodzimym wraz z zagęszczeniem  

na szer. 0,25 m  

Od km 0+693 do km 1+193 

500,0 m x 0,25 m x 2 = 250,00 m2 

m2 250,00 


