
 

Włoszczowa, dn. 08.10.2021 r. 

Znak: AG.272.10.2021.MO 

 

 

Zaproszenie do składania ofert w przedmiocie zamo wienia: 

„Przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej we Włoszczowie od ul. Ogrodowej w kierunku                                        

ul. Koniecpolskiej, odcinek o długości 100m” 

 

 

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego, o wartości przedmiotu 

zamówienia nieprzekraczającej kwoty 130 000,00 zł. 

 

 

Nazwa i adres Zamawiającego: 

Powiat Włoszczowski 

ul. Wis niowa 10 

29-100 Włoszczowa 

 

Wydział realizujący zamówienie: Wydział Inwestycyjny 

 

 

I. Przedmiot zamówienia 

1. Zakres robót objętych zamówieniem obejmuje: 

• roboty pomiarowe 

• wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża na całej 

szerokości jezdni,  

• wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. 20cm, 

• wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-63 mm, warstwa dolna, grubość 

warstwy 20 cm, 

• wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm, warstwa górna, grubość 

warstwy 10 cm, 

 wykonanie nawierzchni szer. 3m z betonu asfaltowego AC8S warstwa ścieralna - grubość 

warstwy 3cm,  

 wykonanie obustronnego pobocza szer. 0,5m z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm, 

grubość warstwy 10 cm  

 regulacja pionowa studzienek rewizyjnych 

 regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych 

 

2. Szczegółowy opis robót wchodzących w skład przedmiotu Umowy zawierają załączniki                            

w postaci: 

- Kosztorysu ofertowego – Załącznik nr 4 

- Przedmiaru robo t – Załącznik nr 5 

- Mapy poglądowej – Załącznik nr 6 

   

II. Termin wykonania  

1. Termin wykonania zamówienia: 15.11.2021r. 

2. Wykonawca rozpocznie realizację robót w ciągu trzech (3) dni od dnia przekazania placu 

budowy przez Zamawiającego. 



 

III. Warunki udziału w postępowaniu: 

Do realizacji zamówienia Wykonawca winien wykazać, że posiada wiedzę i doświadczenie 

niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli 

Wykonawca złoży:  

1. Oświadczenie, że posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu 

zamówienia z informacją, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 

jedną usługę, wykonywaną na zlecenie jednostek administracji publicznej (należy podać nazwę 

podmiotu), której przedmiot zamówienia dotyczył.  

2. Dokumenty wystawione przez odbiorców potwierdzające, że usługi wykazane do pkt. III.1. 

zostały wykonane należycie. 

3. Oświadczenie, że zapoznał się z opisem przedmiotu zamówienia, a w razie wybrania oferty 

zobowiązuje się do podpisania umowy na warunkach zawartych w projekcie umowy stanowiącym 

załącznik nr 1 do zapytania. 

4. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej 

 

IV. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia: 

Szczego łowe informacje dotyczące przedmiotu zamo wienia moz na uzyskac  telefonicznie pod 

numerem: 504 753 242 lub poprzez wiadomos ci wysłane na adres: przetargi@powiat-

wloszczowa.pl oraz poprzez platformę zakupową. 

 

V. Zawartość oferty: 

Oferta Wykonawcy musi zawierac  następujące dokumenty: 

1. Oferta Wykonawcy na załączonym  druku - „Formularz  ofertowy” 

2. Komplet dokumento w i os wiadczen  wymienionych w pkt. III. 

 

 

VI. Opis sposobu obliczenia ceny ofertowej: 

1. Cenę ofertową nalez y przedstawic  jako cenę: netto, podatek VAT, brutto. 

2. Cena ofertowa podana przez Wykonawcę obowiązuje przez okres waz nos ci umowy  

i nie podlega waloryzacji. 

3. Przy wyborze propozycji do realizacji Zamawiający będzie kierował się kryterium najniz szej 

ceny brutto – cena 100%. 

 

 

VII. Forma, miejsce i termin złożenia oferty: 

1. Ofertę należy załączyć na druku - „Formularz ofertowy” wraz z wymaganymi dokumentami, 

oświadczeniami poprzez platformę zakupową Powiatu Włoszczowskiego 

http://platformazakupowa.pl/pn/powiat_wloszczowa, do dnia 14.10.2021r. do godz. 08.00 

2. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane dokumenty. 

3. Oferta złoz ona po ww. terminie nie będzie rozpatrywana, 

4. Wykonawca moz e wprowadzic  zmiany lub wycofac  złoz oną przez siebie ofertę przed terminem 

upływu do jej składania. 

5. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania  Wykonawcy. 
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VIII. Sytuacje dopuszczające unieważnienie postępowania: 

Zamawiający uniewaz ni prowadzone postępowanie o udzielenie zamo wienia publicznego 

w następujących przypadkach: 

1) nie złoz ono z adnej oferty spełniającej wymagania udziału w postępowaniu, o kto rych mowa                      

w pkt. III. 

2) cena najkorzystniejszej oferty przewyz sza kwotę, kto rą Zamawiający moz e przeznaczyc  na 

sfinansowanie zamo wienia; 

3) wystąpiła istotna zmiana okolicznos ci powodująca, z e prowadzenie postępowania lub 

wykonanie zamo wienia nie lez y w interesie publicznym, czego nie moz na było wczes niej 

przewidziec . 

 

 

IX. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę), siedzibę i adres 

Wykonawcy, kto rego ofertę wybrano zostanie zamieszczona na platformie zakupowej. 

 

X. Informacje dodatkowe: 

1. Niniejsze postępowanie zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 11 wrzes nia 2019r. Prawo 

zamo wien  publicznych – nie podlega przepisom Ustawy. 

2. Zamawiający zastrzega sobie moz liwos c  uniewaz nienia całos ci postępowania o udzielenie 

przedmiotowego zamo wienia bez podania przyczyn. 

 

 

Załączniki: 

 

1. Wzo r druku „Formularz ofertowy” – Załącznik nr 1 

2. Projekt umowy –Załącznik nr 2 

3. Klauzula informacyjna RODO – Załącznik nr 3 

4. Kosztorys ofertowy – Załącznik nr 4 

5. Przedmiar robo t – Załącznik nr 5 

6. Mapa poglądowa – Załącznik nr 6 

 

 

 

 

 

 

Zatwierdził: 

STAROSTA WŁOSZCZOWSKI 

/-/ Dariusz Czechowski 

 


