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ZDP/407/8/Z/2018
Zapytanie ofertowe
mechaniczna ścinka poboczy przy dwóch drogach powiatowych
I. ZAMAWIAJĄCY
Zarząd Dróg Powiatowych w Trzebnicy
ul. Wrocławska 9, 55-100 Trzebnica.
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.

Przedmiotem zamówienia jest mechaniczna ścinka poboczy przy dwóch drogach
powiatowych na terenie powiatu trzebnickiego zgodnie z załączonym przedmiarem robót.

Rozliczenie robót nastąpi po cenach jednostkowych podanych w ofercie Wykonawcy, jako iloczyn
wykonanych i odebranych robót i ich ceny jednostkowej.
Zakres rzeczowy podany w załączonym przedmiarze robót. Cena wywozu urobku i jego utylizacja
zgodnie z przepisami we własnym zakresie przez Wykonawcę ma być wliczona w cenę
jednostkową 1 m2 ścinki poboczy.
Zakłada się prace przy dwóch drogach powiatowych:
Zadanie 1
droga powiatowa nr 1361 D od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 341 do skrzyżowania z drogą
powiatową nr 1360 D przed miejscowością Lubnów (gmina Oborniki Śląskie). Mechaniczna ścinka
poboczy wraz wywozem urobku.
Zadanie 2
droga powiatowa nr 1346 D od końca przebudowanego odcinka z nową jezdnią do centrum
miejscowości Piekary (gmina Oborniki Śląskie) gdzie występuje już krawężnik.

Mechaniczna

ścinka poboczy wraz wywozem urobku.
UWAGA!! Każdy Oferent przed złożeniem oferty ma obowiązek na własną odpowiedzialność
dokonać oględzin terenu objętego zamówieniem w celu przygotowania swojej oferty.
Z uwagi na to, że prace będą prowadzone przy drodze publicznej po której poruszają się pojazdy,
Wykonawca na swój koszt (wliczony w ceny jednostkowe prowadzonych prac) zapewni
oznakowanie drogowe miejsca prac przez cały czas ich trwania.
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2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia
podwykonawcom.
4. Zadanie zostanie rozliczone po podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru końcowego
wykonanych prac z zastrzeżeniem, że możliwe jest fakturowanie częściowe po wykonaniu
ścinki poboczy na jednej z dróg. Płatność za wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie 30
dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury z załączonym protokołem odbioru
robót.
5.

Zamawiający

zastrzega

sobie

prawo

do

odstąpienia

od

realizacji

części

przedmiotu zamówienia w przypadku niewykorzystania ilości robót określonych w załączonym
przedmiarze robót. Podane ilości robót są orientacyjne i mogą ulegnąć zmianom zależnie od
rzeczywistej

faktycznej

Zamawiający

będzie

ilości

miał

robót

prawo

do

koniecznych
rezygnacji

do
z

wykonania

części

w

przedmiotu

terenie.
zamówienia

bez jakichkolwiek konsekwencji finansowych i odszkodowań na rzecz Wykonawcy.
Rozliczenie

wykonanych

robót

zostanie

przeprowadzone

w

oparciu

o

ilości

rzeczywiście wykonanych robót w terenie oraz cenę jednostkową.
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 20.07.2018r.
IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.
Oferta powinna być:
- opatrzona pieczątką firmową,
- posiadać datę sporządzenia,

 zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
 podpisana czytelnie przez wykonawcę.
V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres:
drogi@powiat.trzebnica.pl, faksem

na nr: (71) 387-30-90,

poczty, kuriera lub też

dostarczona osobiście na adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Trzebnicy, ul. Wrocławska 9,
55-100 Trzebnica do dnia 19.06.2018r. (wtorek), wraz z załączoną kserokopią wypisu z
rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione
w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty.
2. Wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony na tablicy ogłoszeń Zarządu Dróg
Powiatowych w Trzebnicy.

2

3.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4.

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert.
VI. OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1 - Cena 100%.
VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem
maila/korespondencji pocztą tradycyjną.
VIII. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela:

I. Paweł Kaźmierczak pod numerem telefonu (71) 387-30-90 oraz adresem email:
drogi@powiat.trzebnica.pl.
IX. ZAŁĄCZNIKI
1. Wzór formularza ofertowego.
2. Przedmiar robót (kosztorys ofertowy).

3. Mapa poglądowa z lokalizacją zadań.
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FORMULARZ OFERTY

mechaniczna ścinka poboczy przy dwóch drogach powiatowych
Zarząd Dróg Powiatowych w Trzebnicy
ul. Wrocławska 9, 55 -100 Trzebnica

Nawiązując do zapytania ofertowego z dnia 13.06.2018 r. dotyczącego mechanicznego ścinania poboczy
przy dwóch drogach powiatowych

my niżej podpisani
Nazwa i adres oferenta:
………………………………………………………………………………………………………….......................
…………………………………………………………………………………………………………........................
Numer telefonu /faxu: ………………………………………………………………………………..........................
Numer konta bankowego : . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……. . . . . ......................
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia objętego zamówieniem za następują cenę:

DLA ZADANIA NR 1
cena jednostkowa brutto za 1 m2 ścinki poboczy z wywózką urobku ..................................zł (słownie:
….........................................................................................................................................................)
w tym netto …...................................................................................Podatek VAT ......%.

DLA ZADANIA NR 2
cena jednostkowa brutto za 1 m2 ścinki poboczy z wywózką urobku ..................................zł (słownie:
….........................................................................................................................................................)
w tym netto …...................................................................................Podatek VAT ......%.
1. Oświadczamy że zapoznaliśmy się z całym przedmiotem zamówienia.

2. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie do 20.07.2018 r.
3. Dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi

do wykonania

zamówienia.
4. Jesteśmy w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej do wykonania zamówienia.
5. Nazwisko(a) i imię(ona) osoby(ób) odpowiedzialnej za realizację zamówienia ze strony Oferenta
Pani/Pan……………………………………………………………nr telefonu .........................................
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Prawdziwość powyższych danych potwierdzam(y)
odpowiedzialności karnej z art.297kk oraz 305 kk.

własnoręcznym

podpisem

świadom(-i)

.
..................dnia ...................2018 r.
(podpis Oferenta)

………...........................................................................
(podpis upoważnionego przedstawiciela)
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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

Przedmiar robót
Zadanie 1
Mechaniczna ścinka poboczy wraz wywozem urobku na odległość 3 km po dwóch stronach
odcinka drogi.
Droga powiatowa nr 1361 D od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 341 do skrzyżowania z drogą
powiatową nr 1360 D przed miejscowością Lubnów (gmina Oborniki Śląskie).

Lp.

Nazwa zadania

Strona drogi

Grubość
(cm)

Długość
(m)

Szerokość
(m)

Powierzchnia
(m2)

1

Mechaniczna
ścinka poboczy

prawa

20

1 080

2

2 160

2

Mechaniczna
ścinka poboczy

lewa

20

1 080

2

2 160

Razem:

4 320

Zadanie 2
Mechaniczna ścinka poboczy wraz wywozem urobku na odległość 3 km po dwóch stronach
odcinka drogi.
Droga powiatowa nr 1346 D od końca przebudowanego odcinka z nową jezdnią do centrum
miejscowości Piekary (gmina Oborniki Śląskie) gdzie występuje już krawężnik.

Lp.

Nazwa zadania

Strona drogi

Grubość
(cm)

Długość
(m)

Szerokość
(m)

Powierzchnia
(m2)

1

Mechaniczna
ścinka poboczy

prawa

10

945

2,5

2 362,50

2

Mechaniczna
ścinka poboczy

lewa

10

945

1,5

1 417,50

Razem:

3 780,00
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