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ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY 

 

Postępowanie uproszczone prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego  

z zachowaniem zasad określonych w „Regulaminie Udzielania Zamówień Publicznych, 

których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130.000,00 

zł netto w Urzędzie Gminy Kawęczyn oraz jednostkach organizacyjnych”, zwanego 

dalej „Regulaminem”. Na podstawie złożonych ofert zamawiający wybierze 

najkorzystniejsza ofertę na podstawie warunków i kryteriów wskazanych w 

przedmiotowym zapytaniu.  

Zwracamy się z uprzejma prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej 

opisany przedmiot zamówienia. 

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego: 

Gmina Kawęczyn, Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn  

REGON 311019480 NIP 668-187-54-86 

TEL: (63) 288 59 10, Fax.: 63 288 59 40 

 

2. Opis przedmiotu zamówienia. 

Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie przebudowy chodnika i zjazdów w 

miejscowości Kawęczyn o długości 158 m – etap III 

 

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia: 

Roboty budowlane polegające na przebudowie chodnika i zjazdów o długości 158m w 

Kawęczynie, działki nr 261/2, 227 – od działki prywatnej o numerze ewidencyjnym 

działki 229 do działki prywatnej o numerze ewidencyjnym działki 260.  

Chodnik o łącznej długości 158 m i szerokości 1-90 – 2,80m projektuje się z kostki 

brukowej betonowej układanej z wypełnieniem spoin piaskiem, na podsypce 

cementowo-piaskowej 1:4 o grubości 5 cm przy grubości kostki szarej 6 cm. Obrzeża 

betonowe na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 o grubości 5 cm, z wypełnieniem 

spoin zaprawą cementową i wymiarach obrzeża 20x6cm.  



 

Zjazdy o powierzchni 60,200 m² wykonane z kostki brukowej betonowej o grubości 8 

cm koloru szarego na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o grubości 3 cm i 

podbudowie betonowej z betonu C 8/10 wraz z pielęgnacją przez posypywanie 

piaskiem i polewaniem wodą, przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm. 

Oporniki betonowe, wtopione o wymiarach 12x25 cm, na podsypce piaskowej 1:4 o 

grubości 5 cm, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową. 

 

Zakres zamówienia obejmuje :  

Został określony w przedmiarze. 

 

Warunki realizacji zamówienia: 

1. Zaleca się, aby Wykonawca przed złożeniem oferty zapoznał się z lokalnymi 

warunkami przebiegu wymienionego chodnika.  

2. Wykonawca zobowiązany jest dostosować czas pracy, przestoje, kolejność robót 

itp. do wymagań Zamawiającego.  

3. W zakresie Wykonawcy będzie oznakowanie i zabezpieczenie terenu robót, 

utrzymanie i rozbiórka oznakowania robót. 

 

Warunki płatności:  

Wynagrodzenie ofertowe jest wynagrodzeniem ryczałtowym i winno obejmować 

wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia oraz przewidziane prawem 

opłaty i podatki. Ze względu na ryczałtowy charakter wynagrodzenia umownego cena 

ofertowa powinna uwzględniać rzeczywiste koszty realizacji zadania niniejszego 

zapytania ofertowego oraz zalecanej wizji lokalnej.  

Płatność 14 dni od dokonania końcowego odbioru robót z wynikiem pozytywnym i 

dostarczeniem faktury Zamawiającemu.  

 

3. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia 

tych warunków. 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają 

następujące warunki:  



• posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej 

działalności zawodowej,  

Zamawiający uzna ww. warunki za spełnione na podstawie złożonych przez 

Wykonawcę oświadczeń.  

4. Kryteria oceny ofert – najniższa cena  

1. Za najkorzystniejszą ofertę uznana będzie ta, z najniższą ceną lub przedstawiająca 

najkorzystniejszy bilans ceny. 

2. Oferta najkorzystniejsza to oferta, która uzyska 100 punktów.  

3. Obliczanie punktów dokonywane będzie z dokładnością dwóch miejsc po 

przecinku. 

4. Ilość punktów dla kryterium „cena” Zamawiający obliczy wg wzoru:  

 

 

                                        cena oferty najniżej skalkulowanej brutto 

 liczba punktów oferty = --------------------------------------------- x 100 % 

                                    ceny oferty ocenianej brutto 

 

Opis sposobu obliczania ceny: 

1. Wykonawca określi cenę ryczałtową za wykonanie przedmiotu zamówienia na 

załączonym do zapytania ofertowego formularzu ofertowym.  

2. W ofercie należy podać wartość zamówienia netto i brutto wyrażoną liczbowo i 

słownie na załączonym formularzu ofertowym. 

3. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo  

i słownie, z wyodrębnieniem podatku VAT.  

4. Cena oferty jest stała przez cały okres realizacji.  

 

5. Termin realizacji zamówienia  

Do 30.11.2022 r. 

Okres gwarancji: 36 miesięcy 

 

6. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą. 

W niniejszym zapytaniu ofertowym zawiadomienia oraz informacje Zamawiający  

i Wykonawcy przekazują faksem, drogą pisemną, drogą elektroniczną. Osoby 



upoważnione do kontaktów z Wykonawcami jest Karolina Gil tel. (63) 288 59 32, 

pokój nr 22, e-mail: gil@kaweczyn.pl 

7. Sposób, miejsce i termin składania ofert. 

Ofertę cenową prosimy złożyć za pośrednictwem poczty czy kuriera bądź dostarczyć 

osobiście wg załączonego wzoru Formularza ofertowego w zamkniętej kopercie z 

następującym opisem/ tytułem:  

Oferta na Przebudowę chodnika w miejscowości Kawęczyn. 

Punkt Informacyjny (Hol) w nieprzekraczalnym terminie do 11.07.2022 r. 

do godz. 9:00. 

 

8. Załączniki 

Formularz ofertowy z oświadczeniami – załączniki nr 1 – 3, 

Klauzula RODO – załącznik nr 4, 

Wzór umowy – załącznik nr 5, 

SST – załącznik nr 6, 

Projekt budowlany – załącznik nr 7, 

Plan sytuacyjny -załącznik nr 8, 

Przekrój poprzeczny – załącznik nr 9. 

- Oferty złożone po terminie oraz niekompletnie wypełnione nie będą rozpatrywane. 

- Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją 

ofertę. 

- Nie dopuszcza się widełkowego podawania cen – wszystkie ceny muszą być 

określone jednoznacznie.  

- Wykonawcy, których oferty nie zostaną wybrane nie mogą zgłaszać żadnych 

roszczeń względem Gminy Kawęczyn z tytułu otrzymania niniejszego zapytania 

ofertowego oraz przygotowania i złożenia oferty na to zapytanie. 

- W niniejszym zapytaniu ofertowym zawiadomienia oraz informacje Zamawiający  

i Wykonawcy przekazują drogą mailową na adres: kaweczyn@kaweczyn.pl 

- W toku badania i oceny oferty Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 

- O wyborze najkorzystniejszej oferty, oferenci zostaną powiadomieni pisemnie oraz 

na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: 

http://www.kaweczyn.pl/kaweczyn/bip/przetargi-i-ogloszenia/przetargi-do-30-tys-



euro.html 

- Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu do składania 

ofert.  

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania 

przyczyny, do odrzucenia oferty/ofert bez podania przyczyny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządziła: Karolina Gil, stanowisko ds. drogownictwa i infrastruktury technicznej, 

tel. 63 288 59 32 
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