
Baranów Sandomierski dnia  29.09.2017 r. 

PI-III.271.2.18.2017 

 

 

…………………………… 

       Zatwierdzam 

  

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, zaprasza do złożenia oferty na: 

„Remont części drogi gminnej na ul. Pustki ciąg dalszy w kierunku Knap”. 

 

I. Dane Zamawiającego. 

Gmina Baranów Sandomierski 

Adres: ul. Gen. Leopolda Okulickiego 1, 39-450 Baranów Sandomierski 

Tel. (15)  811 85 81  

Fax: (15) 811 85 82 

Adres strony internetowej: www.baranowsanodmierski.pl;  

e-mail: zp@baranowsandomierski.pl 

Czas pracy Urzędu: pn. - pt. w godz. 7 30 – 15 30 

 

II. Opis przedmiotu zamówienia. 

1. Przedmiotem zamówienia jest „Remont części drogi gminnej na ul. Pustki ciąg 

dalszy w kierunku Knap” zgodnie z zakresem rzeczowym określonym                     

w przedmiarze robót, stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego. 

2. Do wykonania zamówienia wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów 

gwarantujących odpowiednią jakość. Wykonawca ma obowiązek posiadać                 

w stosunku do użytych materiałów dokumenty potwierdzające na ich stosowanie  (np. 

atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa, jakości itp.) i dołączy je do 

zgłoszenia zakończenia robót.  

3. Wykonanie zamówienia odbywać się powinno przy pomocy rozścielacza po 

wcześniejszym uzupełnieniu i wypełnieniu dużych ubytków w drogach kruszywem 

drogowym zagęszczonym przy użyciu walca wibracyjnego.  

4. Przed przystąpieniem do robót na drodze, Wykonawca winien powiadomić sołtysa 

wsi lub Zamawiającego o terminie prowadzonych prac. Sołtys wsi przy możliwości 

udziału przedstawiciela Zamawiającego zobowiązany jest do kontrolowania ilości 

wbudowanego materiału. Do zgłoszenia odbioru robót należy dołączyć dokumenty 

(WZ, kwit wagowy lub inne) potwierdzające ilość wbudowanego materiału, 

potwierdzone przez sołtysa lub przedstawiciela Zamawiającego. 

 

III. Termin realizacji przedmiotu zamówienia. 

Termin wykonania całości przedmiotu zamówienia: 30.11.2017 r. 

 

  

http://www.baranowsanodmierski.pl/
mailto:zp@baranowsandomierski.pl


IV. Opis przygotowania oferty. 

1. Oferta musi obejmować wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia. 

2. Ofertę w formie pisemnej należy umieścić w zamkniętej kopercie opatrzonej 

następującymi napisami: 

Oferta na „Remont części drogi gminnej na ul. Pustki ciąg dalszy w kierunku 

Knap”. 

 Nie otwierać przed: 06.10.2017 r. godz. 10:00. 

3. Do oferty należy załączyć następujące dokumenty: 

1) wypełniony formularz oferty - wzór na załączniku nr 2 wraz z kosztorysem  

ofertowym, 

4. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem 

oferty. 

 

V. Miejsce i termin składania/otwarcia ofert. 

1. Ofertę należy złożyć (osobiście lub listownie) w siedzibie Zamawiającego: Urząd 

Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, ul. Gen. Leopolda Okulickiego 1, 39 - 450 

Baranów Sandomierski - Sekretariat pok. nr 5, w terminie do 06.10.2017 r. do 

godziny 10:00.  

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.10.2017 r. o godz. 1015. 

3. Oferenci zostaną pisemnie zawiadomieni o wyborze najkorzystniejszej oferty.  

4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

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

ofertę. 

6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert.  

7. Wykonawca jest związany ofertą przez 60 dni od dnia upływu terminu do składania 

ofert. 

VI. Ocena ofert: 

1. Oceny ofert będzie dokonywała komisja, powołana przez Burmistrza Miasta  

i Gminy Baranów  Sandomierski. 

2. W odniesieniu do oferentów, którzy spełnili postawione warunki komisja dokona 

oceny ofert na podstawie następujących kryteriów: 

 

l.p. Kryteria oceny 
Waga 

kryterium 

1 Cena 0,90 

2 Gwarancja 0,10 

 

3. Sprecyzowanie kryteriów oceny ofert: 

1) Ilość punktów, jaką oferent otrzyma za stopień spełnienia kryterium ceny 

ofertowej: 

Liczba punktów za kryterium cena = (cena brutto najniższej spośród 

badanych ofert / cena brutto badanej oferty) * 100 * waga kryterium. 



2) Ilość punktów, jaką oferent otrzyma za stopień spełnienia kryterium gwarancja: 

Liczba punktów za kryterium gwarancja = (gwarancja badanej oferty/ 

gwarancję najdłuższą spośród badanych ofert) * 100 * waga kryterium. 

UWAGA: 

Gwarancja liczona w miesiącach od dnia odbioru końcowego przedmiotu 

zamówienia. Za okres gwarancji 60 m-cy i dłuższy Zamawiający będzie 

przyznawał tyle samo punktów.  

4. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia 

przez Wykonawcę wyjaśnień treści złożonej przez niego oferty. 

 

VII. Osoba uprawniona do kontaktu z wykonawcami. 

Pan Janusz MAGDA  tel. (15) 811 85 81 wew. 121.  

 

VIII. Postanowienia ogólne. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez 

podania uzasadnienia, ograniczenia zakresu rzeczowego a także do pozostawienia 

postępowania bez wyboru oferty bez podania uzasadnienia. 

 

IX. Załączniki. 

1. Przedmiar zał. 1 

2. Formularz oferty zał. 2 

3. Wzór umowy zał. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


