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Ogłoszenie o zamówieniu 

GMINA BOLKÓW, 

ul. Rynek 1, 59-420 Bolków 

ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nie przekraczającego 

równowartości 130.000,00 zł na USŁUGI pn.:  

„Poprawa estetyki przestrzeni publicznej w Radzimowicach  
poprzez ułożenie bruku w centrum Sołectwa”  

 
1. Przedmiotem zamówienia jest:  

- Wybrukowanie staroodzyskową kostką granitową 20/20, którą dostarczy Zamawiający, 
dróg wokół głównego placu w Radzimowicach, położonego na części działek o nr ewid. 
249, 245 i 235/2 obręb Mysłów – łącznie ok. 560 m2.  
- Przedmiotem zamówienia jest również wykonanie opornika skarpy na długości ok. 10 
mb.  
- Zamawiający dostarczy kruszywo (niesort granitowy) na podsypkę i obsypkę do 
zagęszczenia bruku oraz jeśli będzie niezbędna – zaprawę betonową w workach. 
- Zamawiający zapewni również koparkę z operatorem do wykorytowania i profilowania 
nawierzchni pod bruk, a także zapewni wywóz urobku.  
- Wszelki pozostały sprzęt ( urządzenie do cięcia, do zagęszczenia itp.) zapewni 
Wykonawca w ramach realizacji niniejszej usługi. 
 

2. Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Radzimowice na 2021 rok 

 

3. Termin realizacji zamówienia: do dnia 30 paździenika 2021 roku. 
 

4. Wymagania dla oferentów: 
Zamawiający wymaga aby Wykonawca odbył lustrację terenu, który będzie 
przedmiotem zamówienia. 
 
Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał doświadczenie w realizacji min. 2 zadań 
dotyczących robót brukarskich.  
 
Na potwierdzenie posiadania wymaganego doświadczenia należy wraz z ofertą złożyć 
dokumenty potwierdzające ten fakt, np.: poświadczenia, referencje lub protokoły 
odbioru. 
 
Cena ofertowa brutto winna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją 
zamówienia, w tym koszty dojazdów, koszty zakupu niezbędnych materiałów i inne 
koszty, które mogą pojawić się w trakcie realizacji zamówienia. 
 

Kryterium oceny ofert:  cena ryczałtowa brutto – 100%,  
 



 

 

Uwaga dla osób fizycznych możliwe jest rozliczenie podanej kwoty wg ustalonej stawki za 1 
roboczogodzinę.  
 
Ofertę można złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez platformę zakupową Gminy 
Bolków, oferty złożone w inny sposób nie będą wzięte pod uwagę. 

  
Termin składania ofert: do dnia 30.06.2021 roku do godz. 09:00.  
 
Szczegółowych informacji na temat zadania udziela: 
Kierownik Referatu Inwestycji, Drogownictwa i Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w 
Bolkowie – Radosław Łukasiński tel.:  75 7413213 wew. 207, w godzinach pracy Urzędu 
Miejskiego w Bolkowie (pn.-pt. od 7:00 do 15:00). 

 
 

Bolków, dnia 23 czerwca 2021 r.  
        Burmistrza Bolkowa 
 

(-) Grzegorz Kucab 
 

 

 

  

 


