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Zapytanie ofertowe
opracowanie ekspertyzy stanu technicznego mostu o nr JNI 1014660 w ciągu drogi
powiatowej nr 1318 D w miejscowości Korzeńsko
I. ZAMAWIAJĄCY
Zarząd Dróg Powiatowych w Trzebnicy, ul. Wrocławska 9, 55-100 Trzebnica.
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie ekspertyzy stanu technicznego obiektu
budowlanego - mostu o nr JNI 1014660 w ciągu drogi powiatowej nr 1318 D
kilometraż 2+940 usytuowanego w miejscowości Korzeńsko w gminie Żmigród.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
- wykonanie ekspertyzy stanu technicznego zgodnie z zakresem postanowienia nr 64/2017
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego a także Raportu z przeglądu rozszerzonego
(będącymi załącznikami do niniejszego zapytania ofertowego) – w ilości 3 egz.,
Cała ww. dokumentacja winna być również dostarczona do Zamawiającego w wersji
elektronicznej na CD/DVD – 1 egz.
Ekspertyza winna zawierać wnioski i zalecenia (ewentualny zakres robót budowlanych czy
też czynności koniecznych, niezbędnych do przywrócenia obiektu lub jego części do
odpowiedniego stanu bezpiecznego użytkowania i bezpieczeństwa konstrukcji zgodnie z
posiadaną funkcją.
Wykonawca przy pracach nad ekspertyzą techniczną będzie brał pod uwagę posiadane przez
Zamawiającego dla tego mostu następujące opracowania będące załącznikami do niniejszego
zapytania (Raport z przeglądu rozszerzonego. Książka obiektu mostowego. Inwentaryzacja
geometryczna).
Płatność za wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo
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wystawionej faktury.
Fakturę można wystawić odpowiednio po protokólarnym bezusterkowym odebraniu przez
Zamawiającego wykonanego przedmiotu zamówienia.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia
podwykonawcom.
UWAGA!! Każdy Oferent przed złożeniem oferty ma obowiązek na własną odpowiedzialność
dokonać oględzin terenu objętego pracami projektowymi w celu przygotowania swojej oferty.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania całego przedmiotu zamówienia do 3 tygodni od podpisania umowy.
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferent powinien stworzyć Ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.
Oferta powinna:
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu,
- być podpisana czytelnie przez wykonawcę.
V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta wraz załącznikami powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej
na adres: drogi@powiat.trzebnica.pl, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres
Zarząd Dróg powiatowych w Trzebnicy, ul. Wrocławska 9, 55-100 Trzebnica.
2.

Oferty należy złożyć do dnia 06.07.2017r. (czwartek).

VI. DOKUMENTY WYMAGANE OD OFERENTÓW
1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej.
2. Uprawnienia budowlane o specjalności mostowej oraz aktualny wpisu na odpowiednią
listę samorządu zawodowego.
3.

Poświadczenie/referencje na wykonanie ekspertyzy stanu technicznego mostu – min. 1 szt.

VII. OCENA OFERT
1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie jednego kryterium
Cena =100%.
2. Ocena ofert zostanie dokonana niezwłocznie po złożeniu i ocenie ofert a wyniki i wybór
najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony pisemnie dla wykonawców i na tablicy
ogłoszeń Zarządu Dróg Powiatowych w Trzebnicy.
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3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. Zapytanie ofertowe zamieszczono na tablicy ogłoszeń Zarządu Dróg Powiatowych w
Trzebnicy.
VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów za pośrednictwem
pisma z informacją o wyborze najkorzystniejszej oferty i telefonicznie.
Oferent, który złoży najkorzystniejszą ofertę otrzyma umowę na opracowanie dokumentacji
projektowej.
IX. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela Paweł Kaźmierczak pod numerem telefonu 71 387 30 90 (605
601 740) oraz adresem email:drogi@powiat.trzebnica.pl.
X. ZAŁĄCZNIKI:
1. Formularz oferty.
2. Mapa poglądowa lokalizacji mostu objętego zapytaniem.
3. Raport z przeglądu rozszerzonego.
4. Książka obiektu mostowego.
5. Inwentaryzacja geometryczna.
6. Postanowienie nr 64/2017 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
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FORMULARZ OFERTY

opracowanie ekspertyzy stanu technicznego mostu o nr JNI 1014660 w ciągu drogi
powiatowej nr 1318 D w miejscowości Korzeńsko
Zarząd Dróg Powiatowych w Trzebnicy
ul. Wrocławska 9, 55 -100 Trzebnica

opracowania ekspertyzy stanu
technicznego mostu o nr JNI 1014660 w ciągu drogi powiatowej nr 1318 D w miejscowości
Korzeńsko
Nawiązując do zapytania ofertowego z dnia 30.06.2017 r. dotyczącego

my niżej podpisani
Nazwa i adres oferenta:
………………………………………………………………………………………………………….......................
…………………………………………………………………………………………………………........................
Numer telefonu /faxu: ………………………………………………………………………………..........................
Numer konta bankowego : . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……. . . . . ......................
Oferujemy wykonanie prac projektowych objętych zamówieniem za następują cenę:
a) brutto..................................zł (słownie
….........................................................................................................................................................)
w tym netto …...................................................................................
1. Oświadczamy że zapoznaliśmy się z całym przedmiotem zlecenia.
2.

Zobowiązujemy się do wykonania zlecenia w terminie do 3 tygodni od dnia podpisania umowy.

3. Dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi

do wykonania

zlecenia.
4. Jesteśmy w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej do wykonania zlecenia.
5. Nazwisko(a)

i

imię(ona)

osoby(ób)

odpowiedzialnej

za

realizację

zlecenia

ze

strony

Oferenta………………………………………………………………………………….

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam(y)
odpowiedzialności karnej z art.297kk oraz 305 kk.

własnoręcznym

podpisem

świadom(-i)

.
..................dnia ...................2017 r.
(podpis Oferenta)

………...........................................................................
(podpis upoważnionego przedstawiciela)
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