
 

  Powiat Wyszkowski 
          z siedzibą w Wyszkowie 

              07-200 Wyszków   Aleja Róż 2   tel. 29/ 743 59 35   fax 29/ 743 59 33 

               NIP: 762 188 6920     REGON: 550668829 

 

Wyszków, 28 lipca 2021 r.  

IP.7125.1.2021 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 Zamawiający zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania                      
ofertowego na: 

„Wykonanie  okresowej rocznej kontroli obiektów mostowych na drogach powiatowych Powiatu 

Wyszkowskiego w roku 2021” 
 

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), ponieważ wartość zamówienia nie jest 

równa i nie przekracza kwoty 130 000 złotych (art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy pzp). 

 

1. ZAMAWIAJACY:  

Powiat Wyszkowski, 

Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków 

 

Inwestor: 

Zarząd Powiatu Wyszkowskiego 

 

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

Przedmiot zamówienia obejmuje zamówienia obejmuje przeprowadzenie okresowej rocznej kontroli 16 

obiektów mostowych na drogach powiatowych Powiatu Wyszkowskiego wraz z opracowaniem protokołów 

z kontroli 

- zgodnie z art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333), 

rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji 

dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych 

drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz. U. z 2005 r. Nr 67 poz. 582) oraz art. 10, ust. 12 ustawy z dnia 

21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.). 

Wykaz mostów stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania. 

Mapa z lokalizacją mostów stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania. 

 

3. ZASADY REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

Zasady realizacji przedmiotu zamówienia określa Projekt Umowy - załącznik nr 4 do niniejszego 

Zapytania Ofertowego. 

 

4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 
1) Posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie. 
2) Sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie. 
3) Posiadania zdolności technicznej lub zawodowej: 

Wykonawca zapewni wykonanie przedmiotu zamówienia przez osoby posiadające odpowiednie 
uprawnienia, kwalifikacje i doświadczenie. 

4) Wykonawca będący płatnikiem podatku VAT musi znajdować się na „Białej liście” – wykazie 
podatników VAT Ministerstwa Finansów – Krajowej Administracji Skarbowej. 

5) Wykonawca niezobowiązany do naliczania podatku VAT winien przedstawić oświadczenie o braku 
takiego zobowiązania.  

 

5. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:  

do dnia 17 września 2021r. 



Sprawę prowadzi: 
Przemysław Kilijańczyk 
Pokój nr 6, nr telefonu (029) 743 59 06 
E-mail: p.kilijanczyk@powiat-wyszkowski.pl 
 

 

6. KRYTERIA  OCENY OFERT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Przy wyborze i ocenianiu ofert Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:  

Cena – 100 % - najniższa cena ofertowa brutto. 

Cena ofertowa musi zawierać: wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. 

 

7. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 

Ofertę należy sporządzić wyłącznie na załączonym druku „FORMULARZ OFERTOWY” - załącznik nr 1 do 

niniejszego zapytania ofertowego. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

 

8. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY: 

Starostwo Powiatowe w Wyszkowie, Aleja Róż 2,  07-200 Wyszków, pokój 39 Kancelaria  

– do dnia 06.08.2021 r. do godz. 1600 w formie pisemnej osobiście lub listownie - w kopercie, na której 

należy umieścić napis o treści: 

 

Oferta na: 

„Wykonanie okresowej rocznej kontroli obiektów mostowych na drogach powiatowych Powiatu 

Wyszkowskiego w roku 2021” 

 

 

Dopuszcza się przesłanie oferty elektronicznie na adres: starostwo@powiat-wyszkowski.pl lub faksem na 

nr 29 743 59 33.  

Decyduje data wpływu do siedziby Starostwa Powiatowego w Wyszkowie. Oferty złożone po wyznaczonym 

terminie nie będą rozpatrywane. 

Oferta powinna być sporządzona wyłącznie na załączonym formularzu. 

 

9. OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI: 

Osobami upoważnionymi do udzielania wyjaśnień i informacji oraz kontaktu z oferentami są: 

Marek Markowski tel. 29 743 59 05 i Przemysław Kilijańczyk tel. 29 743 59 06. 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego zapytania ofertowego bez podania 

przyczyny. 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1) Formularz ofertowy 

2) Wykaz mostów 

3) Mapa dróg powiatowych z lokalizacją mostów 

4) Projekt Umowy 
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