
                                                                     Krzyżanowice, dnia. 08.11.2005r. 
 
Nr GP-D7041/14/2005 

Zaproszenie do składania 
ofert cenowych 

 
   Urząd Gminy Krzyżanowice, 47-450 Krzyżanowice, ul. Główna 5, tel./fax (032) 4194213/34,         
w ramach prowadzonej procedury przetargowej, objętej regulaminem wewnętrznym dla zamówień nie 
przekraczających 6 tys. euro, zaprasza do  składania oferty cenowej na zadanie: 
 

„Remont chodnika z uzupełnieniem nawierzchni asfaltowej w Zabełkowie przy ul. Rymera” 
 

obejmujący m. inn.: roboty ziemne – wykonanie koryta i podbudowy (warstwy odsączającej z piasku -  
10cm, górnej warstwy z tłucznia -15cm);  wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej – gr. 6 cm 
(131,8 m2), ograniczonego obrzeżem i krawężnikiem na ławie betonowej; wykonanie regulacji kratki 
ściekowej. Przedmiar robót (zał. nr 1)  - do odbioru w pok. nr 3. 
 

Zadanie współfinansowane z Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i 
modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”, 

w ramach Działania 2.3 – Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego 
 

1. Wymagany termin realizacji  zamówienia –  4 tygodni/e od zawarcia umowy. 
 

2. Gwarancja – min. – 5 lat. 
 

3. Termin płatności – 21 dni od daty otrzymania faktury. 
 

4. Wykonawca powinien prowadzić działalność w zakresie objętym zamówieniem, wykazać, iż w ciągu 
ostatnich 2 lat wykonał, jako główny wykonawca, min. 2 chodniki lub place z koski brukowe betonowej  
oraz posiada kierownika robót  z uprawnieniami ogólnobudowlanymi. 
 

5. Przed określeniem wartości swojej oferty, Wykonawca winien zapoznać się dokładnie z przedmiotem 
zamówienia (dokonać wizji lokalnej), w celu dokładnego określenia ceny oferty, gdyż cenę należy podać 
w formie ryczałtu, którego definicję określa art.632 Kodeksu cywilnego.  
Podając cenę oferty należy podać cenę netto, podatek VAT i cenę brutto całości zadania. 
Oferta cenowa winna zawierać ponadto: 

- kosztorys ofertowy zgodny z zakresem  zawartym w przedmiarze robót – sporządzony metodą 
uproszczoną, 

- termin wykonania zamówienia oraz termin i warunki gwarancji, 
 

6. Do oferty winny być załączone następujące dokumenty: 
- ksero dokumentu  o zarejestrowaniu i prowadzeniu działalności, 
- wykaz robót o których mowa w pkt.4  z podaniem nazwy i telefonu zleceniodawcy, 
- Uprawnienia kierownika robót – kserokopia, 
- oświadczenie że wykonawca nie podlega wykluczeniu – wg wzoru. zał nr 2. 

 

7. Kryteria wyboru ofert: 
- Cena – 100%. 

 

8. Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie, oznaczonej napisem „ Oferta na ” Remont chodnika z 
uzupełnieniem nawierzchni asfaltowej w Zabełkowie przy ul. Rymera”. Oferty należy składać w pok. 
Nr 13  Urzędu Gminy  do dnia 17-11.2005r. do godz. 10.00. Oferty złożone po terminie nie będą 
rozpatrywane. 
 

9. Otwarcie ofert  nastąpi  dnia 17-11.2005r. o godz. 10.15 w pok. Nr.5.  
 

10. W sprawie zamówienia proszę kontaktować się z p. Zbigniewem Trębaczem, pok.1, tel. wew. 125, w 
godz. od 8.00 do 15.00.  
 

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków niniejszego postępowania  lub prawo do 
jego odwołania. 

                                                                                             Zatwierdzam 
 
 

 


