
 

Drzewica, dn. 12 maja 2022 r.    

GKBI.271.8.2022.JP 

  
 

  
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

dla zamówienia o wartości poniżej 130.000 zł  

I. Zamawiający: Gmina  Drzewica, ul. Stanisława Staszica 22, 26-340 Drzewica 
NIP 768-17-66-160 
www.drzewica.pl, e-mail: ugm@drzewica.pl 

II. Nazwa zadania: Przebudowa drogi dojazdowej do ul. Sportowej w Drzewicy. 
III. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej - dojazdowej w miejscowości 

Drzewica, na działkach o nr ewid. 48/21, 49/31, o długości 98 mb. 
Zakres rzeczowy zadania obejmuje: 
 wykonanie korytowania na całej szerokości jezdni o gł. 30 cm; 
 wykonanie i mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej o gr. 10 cm z piasku 

grubego; 
 wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 o gr. 23 cm; 
 wykonanie nawierzchni asfaltowej AC11S o gr. 5 cm; 
 wykonanie poboczy o nawierzchni z kruszywa łamanego 0/31,5 o gr. 10 cm  

o szer. 0,75 m; 
 wykonanie utwardzeń zjazdów indywidualnych z kruszywa łamanego /31,5  

o gr. 10 cm; 
 wykonanie kompletnego oznakowania pionowego drogi – znak D-46, D-47; 
 zdemontowanie istniejącego ogrodzenia będącego w kolizji z przebudową drogi oraz 

ponowny montaż ogrodzenia wzdłuż działki. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do zaproszenia:  
Projekt budowlany przebudowy drogi dojazdowej do ul. Sportowej w Drzewicy; 
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót.  
Zamawiający do zapytania załącza kosztorys ofertowy jako dokument pomocniczy, który 
może posłużyć Wykonawcy do określenia rzeczowego jak i ilościowego zakresu robót 
koniecznych do wykonania w ramach zamówienia. Ewentualne niezgodności i ilości robót do 
wykonania zawarte w kosztorysie ofertowym ze stanem faktycznym, nie będą stanowić 
podstawy do zmiany wynagrodzenia ofertowego. 

IV. Termin realizacji zadania: 60 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy 
V. Okres gwarancji: 5 lat 
VI. Miejsce i termin złożenia oferty:  

1. Oferty można składać: osobiście, pocztą lub drogą elektroniczną. 
2. Oferty można składać w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Drzewicy, 

ul. Stanisława Staszica 22, 26-340 Drzewica, pokój nr 10 lub drogą elektroniczną na adres 
e-mail: ugm@drzewica.pl 

3. Termin składania ofert: do dnia 30 maja 2022, do godziny 15.30 
VII. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy przygotować w formie pisemnej tj. wypełnić 

załączony do zapytania formularz ofertowy. 

http://www.drzewica.pl/
mailto:ugm@drzewica.pl


VIII. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. 
IX. Warunki płatności:  

Podstawą do wystawienia faktury/rachunku będzie protokół odbioru stwierdzający, że 
przedmiot został wykonany prawidłowo. 
Faktura/rachunek będzie płatna/y  przelewem na konto Wykonawcy wskazane na 
fakturze/rachunku w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo 
wystawionej faktury/rachunku.  

X. Zamówienie ma charakter ryczałtowy. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne 
do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z dokumentacji projektowej, jak również w 
niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia. 
 
Będą to między innymi następujące koszty: podatku VAT w wysokości 23%, wykonania 
inwentaryzacji geodezyjnej, sporządzenia dokumentacji powykonawczej, wykonania wszelkich 
robót budowlanych niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, wykonania wszelkich 
robót przygotowawczych, wykończeniowych i porządkowych, zorganizowania, 
zagospodarowania i późniejszej likwidacji placu budowy, zabezpieczenia placu budowy, 
odtwarzaniem dróg i chodników zniszczonych w trakcie prowadzenia robót, utylizacji odpadów 
budowlanych, doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego po zakończeniu realizacji robót 
budowlanych i innych czynności wynikających z umowy, jak również wszelkich innych 
niezbędnych do wykonania i prawidłowej eksploatacji przedmiotu zamówienia. 

XI. Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedstawi: 
- kosztorys ofertowy który, będzie wykorzystywany przez Zamawiającego do obliczenia 
wynagrodzenia Wykonawcy w sytuacji przerwania realizacji zamówienia lub wykonania 
części zamówienia. Kosztorys należy opracować metodą kalkulacji uproszczonej, 
-  harmonogram rzeczowo - finansowy robót. 

XII. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:  Jacek Pecyna, tel. 724 176 691 
XIII. Kryterium wyboru: najniższa cena. 

 

                                                      ZATWIERDZAM 
    Jarosław Bomba 

      Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej 
      Budownictwa i Inwestycji 

 

Załączniki: 

1. Formularz ofertowy. 
2. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO. 
3. Projekt budowlany przebudowy drogi dojazdowej do ul. Sportowej w Drzewicy. 
4. Kosztorys ofertowy (materiał pomocniczy do sporządzenia oferty). 
5. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót. 

 
 

 


