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                                Wójt Gminy Jordanów Śląski 
                                            ul. Wrocławska 55 
                                     55 – 065 Jordanów Śląski 
 

 
 

  Jordanów Śląski, dn. 25.08.2020 r. 
Sg.271.5.2020 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
         

Wójt Gminy Jordanów Śląski na podstawie z art. 4 pkt. 8  ustawy z dnia 29 stycznia 2004  r. 
Prawo Zamówień Publicznych (t.j. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) oraz zgodnie z § 4 Zarządzenia                 
nr 28/2014 Wójta Gminy Jordanów Śląski z dnia 30 czerwca 2014 r., w sprawie zmiany 
Regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych 
równowartości kwoty 30.000 euro., zaprasza wszystkich zainteresowanych do złożenia oferty na 
wykonanie następujących zamówienia:  
 

Przebudowa drogi powiatowej nr 1968D w zakresie budowy chodnika w miejscowości Pożarzyce               
w ramach realizacji programu „Bezpieczna droga” na terenie Gminy Jordanów Śląski. 

 
I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Gmina Jordanów Śląski, ul. Wrocławska 55, 55-065 Jordanów Śląski 
tel. 71 391 15 81, fax. 71 391 15 90  
strona internetowa: www.jordanowslaski.pl,  

2. Godziny urzędowania: pn, wt, cz, od 7:30 do 15:30; śr  od 7:30 do 16:30; pi od 7:30 do 14:30. 
3.  NIP: 914-12-01-515, REGON: 931935030 
4. Konto bankowe: nr 71 9575 1014 0030 1774 2000 0010 Bank Spółdzielczy Kobierzyce  
5.   

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – ROBOTY BUDOWLANE 
Nazwa i kody zgodnie z CPV: 

CPV: 45000000-7 – Roboty budowlane 
          45111200-0 – Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę                   
                                    i roboty ziemne 
          45233140-2 – Roboty drogowe 
          45233222-1 – Roboty w zakresie chodników 
          45232452-5 – Roboty odwadniające 
 

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADANIA: 
- wykonanie robót przygotowawczych i pomiarowych, 
- wykonanie robót ziemnych, 
- wykonanie rurociągu kanalizacji grawitacyjnej wraz z studniami rewizyjnymi  
- wykonanie warstwy konstrukcyjnej pod nawierzchnię chodnika, 
- ławy pod krawężniki betonowe 30x8 
- wykonanie nowych nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm,  
- uporządkowanie, plantowanie terenu, obsiew trawa 
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 W ramach przedmiotowego zamówienia Zamawiający oczekuje od Wykonawcy realizacji 
przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową i przedmiarem robót stanowiącycm 
załaczni nr 1 do zapytania oraz zgodnie ze sztuką budowlaną  i przepisami prawa budowlanego. 

 Wzór oferty stanowi załącznik do niniejszego zapytania ofertowego. 
 Każdy z Wykonawców zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej celem sprawdzenia 

warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zapytania. 
 Wszystkie materiały budowlane muszą posiadać wymagane atesty i muszą być w 

pierwszym gatunku jakościowym. 
 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

 
III. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA, WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Termin wykonania: 30.11.2020 r. 
2. Miejsce wykonania:  

 Pożarzyce część działki drogowej nr 95/1,   
3. Warunki i sposób płatności: 

 
a. Odbiór przedmiotu zamówienia potwierdzony zostanie protokołem odbioru 

przyjętym bez uwag przez obie strony. 
b. Termin płatności – 30 dni licząc od daty wpływu do Zamawiającego prawidłowo 

wystawionej faktury Vat. 
c. Forma płatności: przelew na wskazany przez wykonawcę rachunek bankowy. 

4. Gwarancja i rękojmia. 

Wykonawca udzieli 36 miesięcy gwarancji oraz 12 miesięcy rękojmi na wykonane zadanie 
liczoną od daty końcowego odbioru całości zamówienia. 

IV. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAMI 
ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW 
1. W prowadzonym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 

Zamawiający i Wykonawcy będą przekazywać w formie pisemnej oraz fax-em i e-mailem.   
2. Forma pisemna wymagana jest w szczególności do: 

a. złożenia oferty wraz z załącznikami; 
b. powiadomienia Zamawiającego o wycofaniu oferty. 

3. Osoba do kontaktu: Zbigniew Fabisch, Paweł Horak  - Urząd Gminy Jordanów Śląski, 
Wrocławska 55, 55-065 Jordanów Śląski, pok. Nr 3 i 4, tel. (71) 3911583. 
 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 
1. Ofertę należy złożyć w terminie do 09.09.2018 r. do godz. 10:00. 
2. Oferty można składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Jordanowie Śląskim,     
       faxem na nr 71 391 15 91 oraz mailem na adres: ug@jordanowslaski.pl 
 

VI. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 
1. Wykonawca określi cenę oferty brutto (w tym obowiązujący VAT naliczony zgodnie                  

z obowiązującymi przepisami), która musi zawierać wszelkie koszty związane                                  
z prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia, wynikające wprost z opisu 
przedmiotu zamówienia jak również w nich nie ujęte, a bez których nie można 
prawidłowo wykonać zamówienia.  

2. Cenę ofertową należy podać w „Formularzu Ofertowym” z wykorzystaniem wzoru 
stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania. 

3. Rozliczenie za wykonanie zamówienia odbywać się będzie w walucie PLN. 
 
VII. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT 

1. Przy wyborze oferty Zamawiający stosuje następujące kryterium oceny:  
a) najniższa cena, 
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C = (C min/C ob) x 100 pkt 
gdzie: 
C min- najniższa cena brutto z ocenianych ofert (zł) 
C o - cena brutto określona w ocenianej ofercie (zł) 
 

VIII. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY.  
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie internetowej 
Gminy Jordanów Ślaski www.bip.jordanowslaski.pl  
 

IX. ZAŁĄCZNIKI 
1. Wypełniony i podpisany formularz oferty – załącznik nr 1;  
2. Przedmiar – załącznik 2 
3. Projekt umowy – załącznik nr 3 
4. Opis techniczny, Specyfikacja techniczna – załącznik nr 4 
5. Dokumentacja projektowa 

 
 

                                                                                                                     Wójt Gminy Jordanów Śląski 
 
                                                                                                                             /-/ Paweł Filipczak 
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Urząd Gminy Jordanów Śląski 

ul. Wrocławska 55, 55-065 Jordanów Śląski 
Tel. 071 391-15-81, fax. 071-391-15-90, e-mail:ug@jordanowslaski.pl 

 
 
 
 

Załącznik nr 1  
O F E R T A 

Na zadanie: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1968D w zakresie budowy chodnika w miejscowości 
Pożarzyce w ramach realizacji programu „Bezpieczna droga” na terenie Gminy Jordanów Śląski”. 

1. Zarejestrowana nazwa Przedsiębiorstwa: 
 
 
 
 

2. Zarejestrowany adres Przedsiębiorstwa: 
 
 
 

 
3. Upoważniony: ……………………………………………… do reprezentowania wykonawcy. 

4. Po zapoznaniu się z warunkami i ustaleniami, zawartymi w zapytaniu ofertowym na: „Przebudowa 
drogi powiatowej nr 1968D w zakresie budowy chodnika w miejscowości Pożarzyce w ramach 
realizacji programu „Bezpieczna droga” na terenie Gminy Jordanów Śląski”, wyrażamy chęć 
uczestnictwa w zorganizowanym przez Gminę Jordanów Śląski postępowaniu. 
Na wykonanie całości zamówienia składamy niniejszą ofertę za cenę: 
 
za cenę brutto …………………………….. zł  
słownie: ………………………………………………………………………… 
w tym podatek …………………………… zł. 
słownie: ………………………………………………………………………… 
wartość netto …………………………... zł  
słownie:  ……………………………………………………………………… 
 
 

..…………………………………………… 
(podpis i pieczęć wykonawcy) 

 
 
 
5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia oraz szczegółowym opisem 
zadania i przyjmujemy ją w całości, bez zastrzeżeń. 

 
6. Oświadczamy, że zdobyliśmy wszelkie informacje, które były konieczne do przygotowania oferty 
oraz podpisania umowy. 

 
7.Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą przez 30 dni od daty składania ofert i 
zobowiązujemy się podpisać umowę w ciągu 3 dni od zawiadomienia o wyborze. 
 
8. Oświadczamy, że jesteśmy (nie jesteśmy) podatnikiem od towarów i usług VAT. Nasz numer 
indentyfikacyjny: ……………....................................................... 
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9. Udzielamy ………………………. gwarancji i …………………….. rękojmi na wykonane prace. 
 
10. Ofertę niniejszą składamy na ……………………..……. kolejno ponumerowanych stronach. 
 
11. Oświadczamy, że podlegamy/nie podlegamy wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r, poz. 1579) 
 
12. Oświadczamy, że przedmiotowe zamówienie wykonamy: 

a) Samodzielnie 
b) Przy udziale podwykonawców, którym powierzymy wykonanie następujących części 

zamówienia:  
Zakres powierzonych robót/firma Podwykonawcy…………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
                
 
 
 
                    ……………………………………………. 

(podpis i pieczęć wykonawcy)   

 

 

 
 
 
 
 
 


