ZAPROSZENIE
do składania ofert na
„Remont dróg na ternie Gminy Płoskinia w ramach funduszu
sołeckiego na 2020- ETAP I”
Postępowanie o wartości poniżej 30 000 euro prowadzone zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia
29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.
1. Zamawiający
Gmina Płoskinia, Płoskinia 8,14-526 Płoskinia
tel. 55 620 86 00
fax 55 620 86 02
REGON: 170748034
NIP: 582-162-37-10
zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na wykonanie zamówienia, szczegółowe informacje
znajdują się w załączniku
2. Termin realizacji zamówienia: od 5 maja 2020 do 28 sierpnia 2020 roku – termin
realizacji poszczególnych zadań uzgodniony z wybranym Wykonawcą.
3. Osoby upoważnione przez zamawiającego do kontaktowania się z oferentami:
- Pan Stefan Hrybek - tel. 55620 8608 w godzinach od 7.30 do13.30
4. Miejsce i termin składania ofert:
- miejsce; Urząd Gminy Płoskinia, Płoskinia 8, 14-526 Płoskinia
- termin; 9 kwietnia 2020r. – do godz. 13,00 (godzina i data wpływu do Urzędu Gminy)
Ofertę należy złożyć:
- pisemnie w zamkniętej kopercie (przesłać pocztą, kurierem lub wrzucić do skrzynki podawczej
znajdującej się przy wejściu do UG od strony parkingu)
- scan oferty przesłać na adres e-mail; ugploskinia@braniewo.net.pl - dopuszczona możliwość w
związku z zagrożeniem epidemiologicznym (w takim przypadku przed podpisaniem umowy
wybrany wykonawca dostarczy oryginał oferty
- e-puap: bbnqn51836
Z dopiskiem: Oferta na „Remont dróg na ternie Gminy Płoskinia w ramach funduszu
sołeckiego na 2020 – ETAP I”
5. Miejsce i termin otwarcia ofert:
- miejsce; Urząd Gminy Płoskinia, Płoskinia 8, 14-526 Płoskinia – sala USC
- termin; 9 kwietnia 2020r. godz. 13,15 (odczytanie cen i ocena ofert bez udziału oferentów –
oferenci zostaną powiadomieni o wyniku)
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
6. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
- cena; 100%
7. Wymagane dokumenty:
- Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru (załącznik Nr 1).
- Zestawienie (szczegółowa kalkulacja zamówienia z podziałem na sołectwa –załącznik Nr 2)
- Wykaz sprzętu (załącznik Nr 3).
Oferta nie zawierająca w/w załączników nie będzie rozpatrywana- zostanie odrzucona.
8. Dodatkowe informacje:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania o zamówienie
publiczne w formie zapytania ofertowego bez podania przyczyn.
Płoskinia, dnia 31.03.2020r.
Załączniki;
1) formularz oferty,
2) zestawienie (szczegółowa kalkulacja zamówienia z podziałem na sołectwa),
2) informacja o przedmiocie zamówienia,
3) specyfikacją techniczna wykonania i odbioru robót,
4) wykaz sprzętu,
5) projekt umowy.

Informacja
o przedmiocie zamówienia
I. Przedmiotem zamówienia jest;
Wykonanie remontu dróg gruntowych położony na terenie gminy Płoskinia w miejscowościach
wymienionych w zestawieniu (załącznik Nr 2).
Zakres zamówienia obejmuje dostawę i ułożenie tłucznia kamiennego (ze skały litej) o granulacji
0-31,5 mmm zgodnie ze specyfikacją (załącznik Nr 5), wykonanie profilu nawierzchni z
dostarczonego materiału, zagęszczenie mechaniczne walcem wibracyjnym.
Poprawienie profilu drogi równiarką poprzez likwidację zaniżeń, kolein i nierówności drogi
gruntowej przed rozłożeniem tłucznia kamiennego, zagęszczenie mechaniczne walcem.
Kruszywo powinno spełniać obowiązujące normy i posiadać odpowiedni atest. Kruszywo nie
może zawierać elementów szkodliwych dla środowiska (np. azbest, popioły itp.) oraz
niebezpiecznych dla użytkowników dróg (metal, drut, itp.).
Charakterystyka kruszywa opisana jest w Specyfikacji technicznej wykonania i odbiory robót, która
stanowi załącznik do dokumentacji.
Kruszywo powinno być dostarczone odpowiednim środkiem transportu i wbudowane na drogi we
wskazane miejsce przez Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do telefonicznego uzgadniania z Wykonawcą kolejności
dostaw kruszywa z 24 godzinnym wyprzedzeniem. Dostawy mogą odbywać się przy użyciu
zestawu z tylnym wysypem.
Przed realizacją każdego remontu drogi dokonana zostanie wizja w ternie, w której wezmą udział;
przedstawiciel wykonawcy, przedstawiciel Zamawiającego oraz sołtys Sołectwa na którym
położona jest droga przeznaczona do remontu.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca do wykonania robót dysponował odpowiednim sprzętem,
który wymieniony jest w załączniku Nr 3 – oferent składa wykaz wraz z ofertą.
II. Sposób obliczania ceny
1. Cena oferty może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości ceny. Cenę oferty
należy podać w PLN, kwotowo i słownie.
2. Cena oferty zawiera wszystkie składniki zamówienia.
III. Postanowienia wprowadzone do umowy
Postanowienia wprowadzone do umowy zawarte są w projekcie umowy stanowiącym - załącznik
Nr 4.

