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 Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie z siedzibą przy ulicy Bydgoskiej 13/15 

zaprasza Państwa do złożenia oferty na realizację zadania pt. „Ulepszenie pobocza drogi 

powiatowej numer 1733 w miejscowości Pęzino”.  

  Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje - wykonanie ulepszenia pobocza drogi powiatowej 

numer 1733Z w miejscowości Pęzino na odcinku dojazdowym do szkoły. Pobocze szerokości 

1,0 m po prawej stronie jezdni na długości około 600 m. Pobocze gruntowe ulepszone 

destruktem bitumicznym pochodzącym z wcześniejszego frezowania nawierzchni jezdni.   

Zakres robót ujętych w zamówieniu obejmuje: 

 oznakowanie i utrzymanie oznakowania oraz zabezpieczenia robót w trakcie trwania robót, 

 wykonanie robót budowlanych i towarzyszących w zakresie wynikającym z przedmiaru 

robót i opisu przedmiotu zamówienia,  

 wykonanie robót tymczasowych i zabezpieczających teren budowy,   

 pozyskanie i transport sprzętu oraz niezbędnych urządzeń na miejsce budowy oraz po 

wykonaniu robót z miejsca na plac, 

 zagospodarowanie we własnym zakresie lub też utylizacja powstałego w wyniku 

prowadzonych robót gruzu, odpadów, urobku zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

Termin złożenia oferty – do dnia 16 lipca 2018 r. do godziny 1000 

 

Miejsce złożenia oferty – siedziba Zarządu Dróg Powiatowych, ul. Bydgoska 13/15, 73 – 110 

Stargard pok. nr 3. 

 

Forma złożenia oferty – pisemnie na formularzu stanowiącym załącznika nr 1  

do niniejszego zaproszenia. Zaleca się, aby Wykonawca zamieścił ofertę w kopercie z tym, że 

koperta powinna być zaadresowana na Zamawiającego i zawierać oznaczenie „Oferta na 

wykonanie ulepszenia pobocza drogi powiatowej numer 1733Z w miejscowości Pęzino, nie 

otwierać przed 1000 dnia 16.07.2018 r.”. 

 

Termin realizacji zamówienia: 

– rozpoczęcie niezwłocznie po podpisaniu umowy  

–  zakończenie 30 dni od dnia podpisania umowy  

 

Kryterium wyboru oferty -  100 % cena.  

 

Zamawiający informuje, iż z uwagi na szacowaną wartość zamówienia poniżej 30 000 euro do 

niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.  



Jeżeli w wyniku niniejszego zapytania ofertowego nie zostanie złożona co najmniej jedna ofert 

poniżej kwoty netto stanowiącej równowartość 30 000 euro, Zamawiający unieważni niniejsze 

zapytanie ofertowe i zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych dokona zamówienia w 

trybie  przetargu nieograniczonego.   

 

W przypadku pytań do zaproszenia osoba do kontaktu Pan Wiesław Bączkowski - Kierownik 

Sekcji Technicznej tel. 91 577-52-19 w. 37 

 

Załączniki: 

1. formularz ofertowy załącznik 1 

2. kosztorys ofertowy załącznik nr 2 

3. przedmiar robót, załącznik nr 3 

4. instrukcja obliczania ceny, załącznik nr 4 

5. wzór umowy 

6. szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

 

 

 

 


