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Zapytanie ofertowe dla zamówienia o wartości 
nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro 

 
 
I. Tryb postępowania 
 
W oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych, w imieniu Gminy Kodrąb, ul. Niepodległości 7, 97-512 Kodrąb zwracam się  

z zapytaniem ofertowym o cenę wykonania zadania pod nazwą: Przebudowa drogi 

wewnętrznej w Kol. Rzejowice. 

II. Opis przedmiotu zamówienia 
 
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi wewnętrznej w Kolonii Rzejowice  
o dł. 163,2 m. 
W ramach tego zadania wykonane zostaną: 

• opracowanie i wdrożenie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas robót, 

• roboty ziemne (koryto i obniżenie poboczy, wykop pod przepust), 

• wymiana przepustu, 

• uzupełnienie podbudowy z kruszywa łamanego,  

• wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych – 

warstwa ścieralna asfaltowa, 

• mechaniczne ścinanie poboczy z wywozem ziemi, 

• wykonanie nawierzchni poboczy z kruszywa, 

• regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych, 

• roboty geodezyjne (geodezyjne wytyczenie osi pasa drogowego z robotami 

pomiarowymi i geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza). 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią: 

a) Projekt budowlany wykonawczy- stanowiący Załącznik nr 4 do zaproszenia do 
złożenia oferty, 
b) Przedmiar robót - stanowiący Załącznik nr 2 do zaproszenia do złożenia oferty, 
d) Projekt umowy – stanowiący Załącznik nr 3 do niniejszego zaproszenia do złożenia 
oferty. 
 
Zamówienie należy zrealizować w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 
28.09.2018 r.  



 
Nazwa i kod dotyczący przedmiotu zamówienia określony we Wspólnym Słowniku 
Zamówień (CPV) : 
45233124-4 Drogi dojazdowe 
 
Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni licząc  
od dnia upływu terminu składania ofert. 
Zapytanie o przedmiot zamówienia należy kierować do Pana Pawła Żuławińskiego, 
tel. 44 681 93 25 w.42 
 
III. Warunki udziału w postępowaniu 
 
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który dysponuje co najmniej 
jedną osobą, która będzie pełnić  funkcję kierownika budowy posiadającą określone 
przepisami ustawy Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r., poz.290 ze zm.)  
uprawnienia w specjalności drogowej co najmniej w ograniczonym zakresie lub 
posiadać odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej 
obowiązujących przepisów upoważniające do kierowania robotami budowlanymi  
w zakresie wymaganym do realizacji niniejszego zamówienia. 
 
Wykonawca w celu wykazania spełniania w/w warunku może wskazać osobę będącą 
obywatelem państwa członkowskiego, która nabyła kwalifikacje zawodowe  
do wykonywania działalności w budownictwie, równoznacznej wykonywaniu 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, pod warunkiem, że osoba ta posiada decyzję o uznaniu kwalifikacji 
zawodowych (którą przedstawi Zamawiającemu przed zawarciem umowy) i prawo 
wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. 
 
IV. Sposób obliczenia ceny 
 
Zamawiający zaleca ponadto przeprowadzenie wizji lokalnej terenów objętych 
przedmiotem niniejszego zamówienia.  
 
Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi Zamawiającego powinien w cenie 
ofertowej ująć wszelkie koszty związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia, 
niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia. 
 
Wykonawca wyliczy cenę oferty w oparciu o dołączony przedmiar (kosztorys nakładczy) 
stanowiący Załączniki nr 2 do niniejszego zapytania. Wykonawca załączy do oferty 
kosztorys ofertowy. Musi on zawierać rodzaj i ilość robót, ceny „netto” (bez podatku 
VAT) kosztorysowanych pozycji robót oraz łączną cenę netto.  
 
Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszystkie roboty objęte przedmiarem 
(kosztorysem nakładczym). Wykonawca może dokonać wyceny oferty na podstawie 
obowiązujących katalogów nakładów rzeczowych innych niż w przedmiarze robót. 
 
 



W formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1  do SIWZ  Wykonawca poda: 
 

a) cenę netto obliczoną na podstawie przedmiaru (kosztorysu nakładczego) 
stanowiącego Załącznik nr 2 do zapytania, 

b) stawkę oraz wartość podatku VAT (23%), 
c) cenę brutto (obejmującą podatek VAT) za wykonanie całości przedmiotu 

zamówienia. 
 
Wartość robót wyliczonych w oparciu o następującą bazę cenowo - kosztorysową: 

- roboczogodzina ..………. ……..zł/godz. 
- narzut kosztów ogólnych od robocizny i sprzętu ………………. % 
- narzut kosztów zakupu ……………… % 
- narzut zysku do robocizny i kosztów ogólnych ……………….. %. 

 
Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, podane w PLN cyfrowo   
i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje. 
Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane  
z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez zamawiającego. 
Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się 
wariantowości cen. 
Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą). 
Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. 
 
V. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, 
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 
 
Kryteria oceny ofert i znaczenie tych kryteriów: 
 
Cena (C) - 60 pkt 

Sposób obliczania wartości punktowej kryterium cena 
 

       Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalna ilość punktów=85 pkt, oferty następne 
będą oceniane na zasadzie proporcji w stosunku do oferty najtańszej wg wzoru: 

C = [Cmin/Cbad] x 60 
                gdzie:  C – liczba punktów za cenę ofertową 
                            C min – najniższa cena ofertowa spośród ofert badanych 
                            C bad. – cena oferty badanej 
 
Okres gwarancji  (G) – 40 pkt 

Sposób obliczania wartości punktowej kryterium gwarancja 
 

Punkty będą przyznawane za dodatkowy okres gwarancji na przedmiot zamówienia. 
Punkty będą obliczane w następujący sposób: 
a) okres gwarancji 5 lata –   G = 10 pkt,  
b) okres gwarancji 6 lata –   G = 20 pkt,  
c) okres gwarancji 7 lat i więcej –   G = 40 pkt.  
 



Uwaga: 
Zamawiający zastrzega, iż minimalna długość okresu gwarancji wynosi 5 lat. Oferta 
złożona przez Wykonawcę, który zaoferuje długość okresu gwarancji krótszą niż 5 lat 
podlegać będzie odrzuceniu. 
Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie wartość długości okresu gwarancji 
wyrażoną w pełnych latach. 
 
Za najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta, która uzyska łącznie największą liczbę 
punktów (P) wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem: 
P = C + G 
 
gdzie: 
C – liczba zdobytych punktów uzyskanych w kryterium Cena 
G – liczba punktów uzyskanych w kryterium Okres gwarancji 
 
Uzyskana z wyliczenia ilość pkt. (max. 100 pkt) zostanie ostatecznie ustalona  
z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń 
matematycznych. 
Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych 
przez Wykonawców w zakresie w/w kryteriów. Oferta wypełniająca w najwyższym 
stopniu wymagania określone w powyższych kryteriach otrzyma maksymalną liczbę 
punktów. Pozostałym Wykonawcom, spełniającym wymagania kryterialne przypisana 
zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. 
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może zażądać od Wykonawców wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert. Wykonawcy będą zobowiązani  
do przedstawienia wyjaśnień w terminie określonym przez Zamawiającego. 
 
VI. Przygotowanie oferty 
 
Do oferty należy załączyć:  
a) wypełniony załączony formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do zaproszenia 
do złożenia oferty,  
b) kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiaru robót oraz wszelkiej 
dokumentacji zawartej w zaproszeniu do złożenia oferty. 
 
Oferty muszą być złożone w formie pisemnej. 
Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu (np. kopercie). Opakowanie  
powinno być oznakowane jako „OFERTA” oraz opatrzone nazwą przedmiotu 
zamówienia oraz pieczęcią firmową Wykonawcy (lub opisem w przypadku jej braku) 
zawierającą, co najmniej jego nazwę, adres, numer telefonu i faksu oraz adres poczty 
elektronicznej. Opakowanie zawierające ofertę powinno być zamknięte i zabezpieczone 
przed otwarciem, bez uszkodzenia, gwarantujące zachowanie poufności jej treści  
do czasu otwarcia. 
 
 
 
 



Opakowanie należy zaadresować i opisać według wzoru: 
Gmina Kodrąb 
ul. Niepodległości 7 
97-512 Kodrąb 
Na opakowaniu powinien znajdować się napis: 

Przebudowa drogi wewnętrznej w Kolonii Rzejowice 

nie otwierać przed 20.07.2018, godz. 10.15 

 
VII. Miejsce i termin składania ofert: 
 
Oferty należy składać do dnia: 20 lipca 2018 r. do godz. 10.00 
pod adresem 
Urząd Gminy Kodrąb 
ul. Niepodległości 7, 97-512 Kodrąb 
Pokój nr 12- sekretariat 
 
VIII. Miejsce i termin otwarcia ofert: 
 
Oferty zostaną otwarte dnia: 20 lipca 2018 r., o godz. 10.15 
w Urzędzie Gminy Kodrąb 
ul. Niepodległości 7, 97-512 Kodrąb 
Pokój nr 22 – sala konferencyjna 
 
IX. Gmina Kodrąb  zastrzega sobie prawo:  

a. swobodnego wyboru oferty, 
b. unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia 

zakresu zamówienia. 
 
 

   ZATWIERDZIŁ  
      Sekretarz Gminy Kodrąb  

  /-/  
    Lidia Sznelińska 

 
 
 
 
 
 
Kodrąb, dnia 05.07.2018 r. 
 
 
 
 
 


