
          Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn. ,,Remont ciągów
pieszych w m. Pęcław - droga powiatowa  nr 1009D''.

IN. 7013.11.2018                                                                                          Pęcław, dnia 12.10.2018 r.

Wójt Gminy Pęcław, zaprasza do składania ofert na zadanie pod nazwą: ,,Remont ciągów
pieszych w m. Pęcław - droga powiatowa nr  1009D"

1) Nazwa oraz adres Zamawiającego.
Gmina Pęcław

Pęcław 28
67-221 Białołęka

tel. (76) 831-71-35
fax. (76) 831-70-33

e-mail: gmina@peclaw.eu

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30

2) Tryb udzielenia zamówienia.
Zapytanie ofertowe – zgodnie z art. 4 pkt 8 ustay z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych /Dz.U. z 2017 r. Poz. 933 /.

3. Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest  remont chodnika  w pasie drogi nr 1009D  relacji Pęcław – Mileszyn
obejmujący swym zakresem:

• Roboty rozbiórkowe
• Roboty ziemne
• Roboty brukarskie
• Roboty wykończeniowe

Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót stanowiący załącznik nr 2 do zapytania 
ofertowego.
Przedmiar robót obejmuje wszystkie prace związane z wykonaniem całości zamówienia, jednakże 
ma on jedynie charakter informacyjny.

Wskazane jest dokonanie wizji lokalnej w miejscu budowy celem sprawdzenia  i uzyskania 
wszelkich dodatkowych informacji koniecznych do prawidłowej wyceny robót. 

4. Termin wykonania zamówienia.
Zadanie należy wykonać do 30 listopada 2018 roku.

5. Kryterium wyboru
Jedynym kryterium oceny ofert będzie cena brutto
Cena określona w ofecie powinna obejmować wszelkie koszty, jakie Wykonawca będzie musiał 
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ponieść w związku z realizacją przedmiotu zamówienia. Za najkorzystniejszą zostanie uznana 
oferta, która uzyska najniższą cenę.

6. Wymagania dotyczące gwarancji
Zamawiającemu przysługują pełne uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wynikające z 
przepisów kodeksu cywilnego, niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji. Wymaga się udzielenia
gwarancji na wykonane roboty na okres 36 miesięcy licząc od dnia bezusterkowego odbioru 
końcowego. 

7. Główne warunki udziału w zapytaniu ofertowym – dokumenty niezbędne
brak 

8. Płatność za przedmiot zamówienia
Rozliczenie transakcji nastąpi  przelewem na konto wskazane na fakturze w ciągu 30 dni od dnia 
otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę.

9. Miejsce i termin złożenia ofert
1. Oferty należy złożyć/przesłać do dnia 19 października  2018 r. do godziny 15:00 w Urzędzie 
Gminy Pęcław, Pęcław 28, 67-221 Białołęka, pok. nr 1, faksem na nr 076/ 8317 033 bądź e-mailem:
gmina@peclaw.eu  wraz z załącznikami ( formularz ofertowy, kosztorys ofertowy ).

2. Oferty, które wpłyną po terminie nie zostaną wzięte pod uwagę.

3. Zamawiający zawiadomi o wyniku postępowania, zamieszczając stosowne ogłoszenie na stronie 
BIP Urzędu Gminy Pęcław, tj. bip.peclaw.eu, zaś Oferent, którego oferta zostanie wybrana zostanie 
powiadomiony telefonicznie.

10. Osoba do kontaktu
Anna Nowak, tel. 76 831 71 26, 76 831 71 35,  email: gmina@peclaw.eu,   inwestycje@peclaw.eu   

11. Unieważnienie postępowania
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. 

Załączniki: 
1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1;
2. Przedmiar prac – załącznik nr 2;
3. Wzór umowy – załącznik nr 3

                                                                                                          Wójt Gminy
                                                                                                   
                                                                                                  /-/ Artur Jurkowski
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