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ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTEPOWANIU 
 
o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z p. zm.) 
określonego w art. 4 pkt. 8, numer sprawy RG.271.PROG.5.2014,  
nazwa zadania: Remont drogi na działce Nr 582 w Węgierce. 
 
W związku z planowanym zakupem Gmina Roźwienica prosi o przedstawienie oferty 
cenowej w następującym zakresie: 
 
Przedmiotem zamówienia są roboty drogowe remontowe związane z remontem drogi 
oznaczonej jako działka nr ewid. 582 zniszczonej przez powódź w miejscowości 
Węgierka. Szczegółowy zakres robót obejmuje: 
Odtworzenie trasy w terenie podgórskim (wyznaczenie pasa drogowego) w km 0+000-
0+380 
Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej( humusu) na odległość do 30m , grubość w-wy do 
20 cm w km 0+248-0+380, szer. 2,6 m 
Wykonanie koryta w gruncie kat.II-IV na poszerzeniach jezdni, głębokość koryta 
20cm,szer.1,5m w km 0+146-0+248 
Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod w-wy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane 
mechanicznie  w km 0+000-0+380 szer.2,6m 
Wykonanie i zagęszczenie warstwy z piasku mechanicznie grubość w-wy 10cm w km 
0+248-0+380, szer.2,6m i w km 0+146 -0+248 szer.1,5m 
Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego w-wa dolna grubość po zagęszczeniu 
15cm,  w km 0+248-0+380, szer.2,6m i w km 0+146 -0+248 szer.1,5m 
Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego- tłucznia kamiennego w-wa górna 
grubość po zagęszczeniu 15cm w km 0+000-0+248, szer.2,5m + rozjazd 
Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W KR 1-2 warstwa wiążąca , 
grubość w-wy po zagęszczeniu 4cm  w km 0+000-0+248 szer.2,55m + rozjazd  
Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 8S KR 1-2 w-wa ścieralna, grubość w-
wy po zagęszczeniu 3cm  w km  0+000-248 szer.2,5m + rozjazd 
Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0-31,5mm obustronnie w km 0+000-0+248, 
szer.0,25m , gr. 20cm  
 
wspólny Słownik Zamówień: 
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania 
nawierzchni autostrad, dróg 



 
 
Termin wykonania zamówienia:  
  2014-09-22 
 
Proszę o podanie w ofercie ceny netto i brutto za zrealizowanie niniejszego 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.  
 
  Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:  
Nazwa kryterium Waga 

Cena 100 

 
Miejsce i termin składania ofert: 
Oferty należy składać do dnia: 2014-09-05 do godz. 09:00 
  w siedzibie zamawiającego Urząd |Gminy Roźwienica 
Roźwienica 1 
37-565 Roźwienica 
Pokój Nr 2 
 
Oferty można również przesłać do Zamawiającego na następujący nr faksu 16 622 58 
22 lub pocztą elektroniczną na adres ug_rozwienica@pro.onet.pl 
 
Wyniki zostaną podane na stronie internetowej www.rozwienica.itl,pl/bip  oraz 
przekazane wykonawcom, którzy złożyli oferty w następujący sposób: przesłane pocztą 
elektroniczną 
 
Osobą do kontaktów w sprawie niniejszego zamówienia jest/są: 
stanowisko  inspektor  
imię i nazwisko Marian Gdula   
tel.   16 622 58 22 w. 33  
fax.    16 622 58 22   
w terminach   w godzinach pracy zamawiającego  
 
 Załączniki: 
  Formularz ofertowy 
  Oświadczenie o spełnieniu warunków  
  Kosztorys ofertowy 
  Parafowany projekt umowy   
 
          / -- / 

_________________________ 
Wójt Gminy - Tomasz Kotliński 

mailto:ug_rozwienica@pro.onet.pl
http://www.rozwienica.itl,pl/bip

