
Zapytanie ofertowe  – remont utwardzenia terenu przy budynku 

Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Bydgoszczy 

Szanowni Państwo 

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy planuje remont 

utwardzenia terenu - wymiana nawierzchni oraz obniżenie krawężnika przy 

budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Bydgoszczy, 

mieszczącego się przy ul. Hetmańskiej 28, 85-039 Bydgoszcz. 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem prosimy o złożenie do dnia 

27.09.2022r. do godziny 15:00 oferty za pomocą platformy zakupowej 

Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Bydgoszczy pod 

adresem:  

https://platformazakupowa.pl/pn/witd.bydgoszcz 

Z góry dziękujemy za złożone oferty. 

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  

 

I. Nazwa i adres Zamawiającego 

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy, ul. Hetmańska 28, 85-039 

Bydgoszcz. 

1. Tryb udzielenia zamówienia 

Postępowanie nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych zgodnie z 

art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz. 

U. 2022 poz. 1710) ze względu na wartość zamówienia oszacowaną poniżej kwoty 

130 000 zł i jest prowadzone w oparciu o uregulowania wewnętrzne obowiązujące u 

Zamawiającego. 

II. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac remontowych na terenie 

Wojewódzkiego Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy, związanych z 

remontem utwardzenia terenu, wymiany nawierzchni, obniżenie krawężnika.  

2. Prace związane z wykonaniem robót remontowych obejmują: 

 

 korytowanie wykonane mechanicznie -100 m
2
 wraz z rozbiórką istniejącego 

utwardzenia, 



 wywiezienie ziemi, gruzu i betonu po korytowaniu, 

 podbudowa z kruszywa łamanego warstwa dolna grubości 15 cm, warstwa górna 

15 cm – ok. 100 m
2 
zgodnie z projektem technicznym, 

 wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej o grubości 8 cm na podsypce 

cementowo-piaskowej, mieszanka nie związana, warstwa mrozoodporna 

mieszanka związana spoiwem ok. 100 m
2 ,

 

 krawężniki betonowe 15x30 cm na zewnętrznej części utwardzenia, 

 rozgraniczenie jezdni/chodnika, zaniżenie  krawężnika na długości  - 5,65 m i 

promieniu 3 m. 

 

 

3. Opis materiałów: 

1) Obrzeże: 

- betonowe obrzeże wibroprasowane typ drogowy 15x30 cm 

- ława betonowa z oporem, z betonu C12/15 

- mieszanka nie związana C90/3 0/31,5 gr.10cm 

2) Konstrukcja nawierzchni gr. 46 cm: 

- betonowa kostka brukowa wibroprasowana typ Behaton gr.8 cm 

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4cement 32,5, uziarnienie do 2 mm, gr.3 cm 

- mieszanka niezwiązana C90/3 0/31,5 gr.20 cm 

- warstwa mrozoochronna mieszanka związana spoiwem hydro. gr.15 cm 

3) Konstrukcja chodnika: 

- betonowa kostka brukowa wibroprasowana typ Behaton gr.8 cm, 

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4cement 32,5, uziarnienie do 2mm, gr.3cm, 

- istniejąca podbudowa. 

 

III. Istotne warunki zamówienia:  

 

1. Wykonawca w swoim zakresie dokonuje zakupu niezbędnych materiałów zgodnie z 

projektem technicznym. 

2. Wykonawca w swoim zakresie zapewnia urządzenia niezbędne do wykonania ww. 

usług. 

3. Wykonawca w swoim zakresie zapewnia personel, sprzęt i narzędzia potrzebne do 

wykonania Zamówienia. 
4. Wykonawca w swoim zakresie zapewnia utylizację powstałych w toku 

przeprowadzonych prac odpadów. 

5. Wykonawca dołączy do formularza oferty przedmiar robót. 

 

Zamawiający wymaga  przeprowadzenia wizji lokalnej miejsca wymiany nawierzchni 

przy budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Bydgoszczy, 

ponadto zapoznania się z dokumentacją w celu uzyskania wszelkich niezbędnych 

informacji umożliwiających dokonanie wyceny i prawidłowego wykonania robót. 

W celu umówienia wizji lokalnej prosimy o kontakt pod numerem telefonu 52 323 83 43.  



                                         

IV. Termin wykonania zamówienia: 

 

       Wykonawca zobowiązuje się wykonać prace w terminie 1 październik – 15 listopad 2022 

 

V. Kryteria i zasady oceny ofert: 

     Kryteriami, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty są: 

Lp. Kryterium Waga% 

1. Cena brutto  100% 

 

VI. Kompletna oferta musi zawierać: 

1. Formularz oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do 

zapytania ofertowego, 

 

VII. Informacje dodatkowe: 

1. Wszelkie spory związane z udzieleniem zamówienia rozstrzyga Zamawiający, który 

zastrzega sobie prawo unieważnienia prowadzonej procedury bez podania przyczyny. 

2. Koszty związane z udziałem w prowadzonej procedurze pokrywa Wykonawca 

ubiegający się o uzyskanie zamówienia bez względu na wynik prowadzonej 

procedury. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez dokonywania 

wyboru oferty najkorzystniejszej. 

4. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia względem Zamawiającego w 

przypadku skorzystania przez niego z uprawnienia wskazanego w punkcie 3. 

 

VIII. Załączniki do zapytania: 

1. Wzór formularza ofertowego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Załącznik nr 1 

do zapytania ofertowego 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

1. Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy,      

                        ul. Hetmańska 28, 85-039 Bydgoszcz. 

 

2. Nazwa / imię i nazwisko i adres Wykonawcy 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

NIP……………………………………………………………………………………. 

REGON……………………………………………………………………………….. 

Nr telefonu i faxu……………………………………………………………………… 

Adres e-mail…………………………………………………………………………… 

 

3. Przedmiot i cena oferty: 

Oferujemy remont utwardzenia terenu - wymiana nawierzchni oraz obniżenie 

krawężnika w zakresie robót wskazanych w zapytaniu ofertowym za cenę: 

Cena oferty netto ……………………………………...zł 

VAT …..% ……………………………………………zł 

Cena brutto ……………………………………………zł 

(słownie…………………………………………………………………………..zł) 

 

4. Termin wykonania prac – do dnia ……………………………… 

 

5. Oświadczenia: 

Niniejszym oświadczamy, że: 

 zapoznaliśmy się z dokumentacją Zapytania ofertowego udostępnioną przez 

Zamawiającego i nie wnosimy do niej uwag, 



 oświadczamy, że oferowana cena za całość zamówienia zawiera wszystkie koszty 

związane z realizacją przedmiotu zamówienia, 

 zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w zakresie wskazanym 

w zapytaniu ofertowym, 

 nie wnosimy żadnych zastrzeżeń do wzoru umowy, 

 w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy w 

miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego, 

 uważamy się związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty terminu 

składania ofert. 

Ponadto oświadczamy, że posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej 

działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 

 

6. Osoba upoważniona do kontaktów z Zamawiającym: 

…………………………………………………………tel……………………………. 

 

 

 

 

 

 

Bydgoszcz,………………….       ….………………………………….. 

                            /Pieczątka i podpis osoby  

                               upoważnionej do reprezentowania 

Wykonawcy/ 

 

 

 

 

 

 

Załącznik: 

1. Przedmiar robót 


