Znak sprawy : ZD.271.9.2018.KZ

Szydłowiec , dnia 02.07.2018r.

ZAPYTANIE CENOWE
1. Zamawiający : Gmina Szydłowiec
26-500 Szydłowiec ,
pl. Rynek Wielki 1
województwo mazowieckie
fax 48 6170510, e-mail urzad@szydlowiec.pl
zaprasza do złożenia oferty na:
2. Przedmiot zamówienia:
„Remont ulic na osiedlu przy Pl. M. Konopnickiej w Szydłowcu „
Zadanie obejmuje przebudowę chodnika i drogi wewnętrznej na osiedlu przy pl. M. Konopnickiej
w Szydłowcu na działce nr ewid. 4105/9. Istniejący chodnik i szczególnie nawierzchnia drogi
wewnętrznej na przedmiotowym odcinku jest w bardzo złym stanie technicznym.
Planowane roboty do wykonania:
Roboty rozbiórkowe:
- Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej,
--Rozebranie chodników z kostki betonowej na podsypce piaskowej,
- Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej
- Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
- Wywiezienie rozebranych materiałów z terenu rozbiórki
Krawężniki i obrzeża
- Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 20x6cm na podsypce cementowo-piaskowej,
- Ustawienie Krawężników betonowych o wymiarach 15x30x100 cm z wykonaniem ław
betonowych z oporem na podsypce piaskowej
Podbudowy
- Wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa stabilizowanej mechanicznie frakcji 0/31,5 mm
gr.8cm
Nawierzchnie
- Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej gr.6cm ( rozbiórkowej) na podsypce cem.piaskowej gr 3cm z wypełnieniem spoin piaskiem
- Nawierzchnia drogi wewnętrznej z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
gr. 3 cm.
3. Termin realizacji zamówienia: 30 września 2018r.
4. Okres gwarancji: 36 miesięcy.
5. Miejsce i termin złożenia oferty:
Oferty należy złożyć lub przesłać na adres: Urząd Miejski w Szydłowcu , plac Rynek
Wielki 1 / Ratusz/ , 26-500 Szydłowiec, w terminie do dnia 18 lipca 2018 r., do
godz.10.00. z dopiskiem „ Remont ulic na osiedlu przy Pl. M. Konopnickiej
w Szydłowcu”
6. Termin otwarcia ofert: 18 lipca 2018r godz.10.15. Ratusz pokój nr 11.
7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Zaleca się aby wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do
prawidłowego przygotowania oferty.
8. Oferta składana przez Wykonawcę winna być sporządzona na „ Formularzu
ofertowym”, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia( ogłoszenia).
Formularz powinien być podpisany przez osobę uprawniona do podpisu
lub upoważniona.
9. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższa cena za wykonanie zadania.
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10. Rozliczenie na wykonane roboty nastąpi po bezusterkowym ich wykonaniu,
potwierdzone protokółem odbioru: Należność zostanie uregulowana przelewem
w terminie 14 dni od daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury/rachunku
u Zamawiającego. Podstawą wystawienia faktury będzie protokół odbioru robót.
11. Formularz oferty z załącznikami do pobrania na stronie BIP www.szydlowiec.pl
12. Sposób przygotowania oferty:
Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim.
Formularz oferty stanowi załącznik nr 1 do zapytania cenowego.
13. W przypadku pytań, informacje można uzyskać pod numerem telefonu : 48 617 86 53
48 616 86 67 ,osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Jerzy Kucfir
Kierownik Referatu Zarządu Dróg, Urzędu Miejskiego w Szydłowcu tel. 486178653
W załączeniu:
Nr 1 – Formularz oferty z załącznikiem kosztorysu ofertowego.
Nr 2 - Projekt umowy,
Nr 3 - Opis planowanych robót do wykonania,

z up. BURMISTRZA
mgr inż. Jerzy Kucfir
Kierownik Referatu Zarządu Dróg
………………………………………..
/podpis osoby upoważnionej/

Przygotował:
Krzysztof Ziółkowski
Referat Zarządu Dróg
Urzędu Miejskiego w Szydłowcu
tel. 48 617 86 67
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