Urząd Miejski w Jasieniu
ul. XX Lecia 20 , 68-320 Jasień
tel. 68 457-88-87, fax. 68 457-88-73
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
GMPI.271. 5 .2019.TBań

Jasień, dnia 4.03.2019 r.

Zapytanie ofertowe - wycena
Działając w imieniu Gminy Jasień, w związku z zamiarem udzielenia zamówienia
publicznego poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Burmistrz Jasienia zwraca
się z zapytaniem ofertowym w przedmiocie wyceny następującej usługi:
„Remont dróg gminnych nr 101207 ul. Budowlanych, nr 101201F ul. Akacjowa
oraz dróg wewnętrznych ozn. nr 297/1 ul. Geodetów i nr 398/1 ul. Strażacka położonych
w m. Jasień”
1. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie remontu nawierzchni żwirowej dróg na
szerokości 5,5m;.
a/ ulica Budowlanych długość ok. 255 mb,
b/ ulica Akacjowa długość ok.380 mb,
c/ ulica Geodetów długość ok.200 mb,
d/ ulica Strażacka długość ok. 120 mb,
Zakres prac i obowiązków:
- remont nawierzchni żwirowej na szerokości 5,5 m. i długości jak wyżej;
- demontaż starych istniejących krawężników
- korytowanie całego odcinka drogi (rozbiórka istniejącej nawierzchni z utylizacją),
- ułożenie na całym odcinku (dwie strony) krawężników prostych z uwzględnieniem wjazdów
do posesji (na wjazdach należy zastosować krawężniki zaniżone),
-ułożenie kruszywa wraz zagęszczeniem (mieszanka destrukt plus kruszywo )
1a. Dostarczenie odpowiedniej ilości kruszywa i destruktu leży po stronie Zamawiającego.
1b. Obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego będzie regulowała odrębna umowa.
2. Termin realizacji zamówienia:
Wymagany termin: do dnia 31.07.2019 r.
Miejsce wykonania przedmiotu umowy: zgodnie z pkt 2 niniejszego zapytania
3.Cena
Cena zamówienia powinna zawierać cenę netto/brutto wartości zamówienia w rozbiciu na
poszczególne ulice. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT leży po stronie Wykonawcy.
Należy przyjąć obowiązująca stawkę podatku VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Uwaga: cenę zamówienia proszę podać w rozbiciu na poszczególne ulice ( w formie
tabelarycznej).

4.Sposób przygotowania oferty:
Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentacji wykonawcy.
5. Miejsce składania:
Ofertę cenową prosimy złożyć w Urzędzie Miejskim w Jasieniu, ul. XX-Lecia 20, 68-320
Jasień
Sposób złożenia oferty:
1. osobiście,
2. pocztą tradycyjną,
3. e-mailem na adres: um@jasien.pl, t.banbura@jasien.pl
w terminie do 18.03.2019 r. do godz. 15:00
Złożenie kalkulacji cenowej nie stanowi podstawy do roszczenia o zawarcie umowy na wykonanie
przedmiotu zapytania a złożona wycena nie będzie stanowić oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1
Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.(Dz.U. 2018, poz. 1025 tj. z póź. zm.)

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
Z tego tytułu nie przysługuje oferentowi zwrot środków za przygotowanie i złożenie oferty.
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