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                        CLIMATE ALLIANCE 
 

47 – 110 Kolonowskie, ul. Księdza Czerwionki 39, tel./fax + 48 77 461 11 40, 
www.kolonowskie.pl , e-mail: umig@kolonowskie.pl  

______________________________________________________________________________________________________ 

In.7013.2.2021      Kolonowskie, dnia  05.03.2021 r. 
                          
 
 
           
        Szanowni Państwo 
          
        OFERENCI - WYKONAWCY 

 
 
 
 

Zapytanie ofertowe na zadanie pn. 
Przebudowa odnogi ulicy Chrobrego w Spóroku. 

 
Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią zapytania ofertowego. 
Wykonawca ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji 
i dokumentów oraz przedłożenia oferty nie odpowiadającej wymaganiom określonym przez 
Zamawiającego. 
 
Rozdział I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO  
 
Nazwa zamawiającego: Gmina Kolonowskie, reprezentowana przez Burmistrza 

Kolonowskiego 
Adres zamawiającego: ul. Ks. Czerwionki 39 
Kod, miejscowość:  47-110 Kolonowskie 
Telefon:   77 4611 140 
Faks:     77 4611 140 wew. 31 
Adres strony internetowej:  www.kolonowskie.pl, www.bip.kolonowskie.pl 
Adres poczty elektronicznej:  umig@kolonowskie.pl  
Godziny urzędowania: poniedziałek 7:00-16:00,  

wtorek-czwartek 7:00-15:00,  
piątek 7:00 – 14:00 
 

Osoby upoważnione oraz adresy poczty elektronicznej do kontaktowania się  z Wykonawcami: 
- Karina Mrozek – w sprawach dotyczących procedury zapytania ofertowego 

tel. 77/46 11 140 w. 47; inwestycje@kolonowskie.pl,  
-  Piotr Dreja – w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia 

tel. 77/46 11 140 w. 38; inwosw@kolonowskie.pl. 
 

GMINA 
KOLONOWSKIE 
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Rozdział II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA oraz miejsca, w których zostało 
zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu. 
 
Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego poza stosowaniem  
ustawy Pzp,  na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.).– zwanej dalej „ustawą Pzp” oraz  Regulaminu 
Udzielania Zamówień Publicznych (Zarządzenie Burmistrza Kolonowskiego Nr 
OR.0050.11.2021 z dn. 29.01.2021 r.) 
 
1. Wartość zamówienia – od 10 000,00 zł. do 130 000,00 zł. netto. 
2. Miejsce publikacji zapytania ofertowego: 

a) strona internetowa Zamawiającego: www.bip.kolonowskie.pl, 
b) w siedzibie Zamawiającego:  

Urząd Miasta i Gminy w Kolonowskiem, ul. Ks. Czerwionki 39, 47-110 Kolonowskie 
(tablica ogłoszeń). 
 

Rozdział III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 
 
Wspólny Słownik Zamówień Publicznych (kod CPV) 
45113000-2  Roboty na placu budowy 
45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 
45233200-1  Roboty w zakresie różnych nawierzchni 
45233140-2  Roboty drogowe 
45233120-6  Roboty w zakresie budowy dróg. 
 
1. Przedmiot zamówienia polega na wykonaniu robót budowlanych – robót drogowych 

realizowanych na podstawie zgłoszenia robót polegających na przebudowie istniejącej 
nawierzchni ulicy z dostosowaniem wysokościowym do przyległego terenu oraz w 
parametrach istniejącej jezdni i istniejących liniach pasa drogowego, regulacji wysokościowej 
urządzeń obcych i wzmocnieniu poboczy jezdni destruktem asfaltowym. 

2. Długość przebudowywanego odcinka drogi 173,00 mb o powierzchni 698,00 m2,  szerokość 
jezdni 4,00 m, powierzchnia włączeń 18,00 m2. 

3. Zakres robót obejmuje: 
a. roboty przygotowawcze, 
b. przebudowę drogi, 
c. przebudowę poboczy, 
d. oznakowanie pionowe i poziome, 
e. wywóz materiałów. 

4. Przedmiot zamówienia w zakresie szczegółowym określa dokumentacja projektowa załączona 
do ogłoszenia - Załącznik nr 3. 

5. Termin wykonania  - do 45 dni od dnia przekazania placu budowy. 
6. Wymagany minimalny okres gwarancji jakości i rękojmi za wady wynosi 36 miesięcy od 

odbioru końcowego. Zaoferowany dłuższy będzie oceniony zgodnie z kryteriami oceny.  
7. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia  

7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.). 
Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania robót budowlanych zgodnie z prawem 
polskim, a w szczególności z przepisami techniczno-budowlanymi, przepisami dotyczącymi 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz przepisami dotyczącymi wyrobów, 
materiałów stosowanych w budownictwie. 

8. Cenę oferty należy obliczyć na podstawie załączonych do niniejszego zapytania dokumentów. 
W cenie oferty należy wliczyć również wszelkie koszty związane z prowadzeniem robót tj. 
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zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy,  uzyskanie oraz koszty opłat za ewentualne 
zajęcie pasa drogowego, uporządkowanie terenu budowy po zakończonych robotach itp 

 
 
ROZDZIAŁ IV. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA 
 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału 
w postępowaniu, określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym. 
 
Warunki udziału w postępowaniu: 

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania,  

- posiadania wiedzy i doświadczenia tj. wykonanie co najmniej jednej roboty drogowej 
o wartości 130 000,00zł brutto w ostatnich pięciu latach.  

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia, 

 
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 
Zamawiający żąda złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków udziału 
w postępowaniu wg Załącznika nr 2. 
 

ROZDZIAŁ V. KRYTERIA WYBORU WYKONAWCY 
 

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie określonych niżej kryteriów oceny 
ofert. 

 
Lp. Nazwa 

kryterium 
Waga 

kryterium 
Szczegółowy opis, wzór Uwagi, 

objaśnienia 

1 
Cena 
brutto 

60% 

 
najniższa oferowana cena brutto 

C= ------------------------------------------------------ x 60 
cena brutto oferty ocenianej 

Naliczanie z 
dokładnością do 

dziesiątych części 

2 
Okres 

gwarancji 
40% 

okres gwarancji jakości i rękojmi za wady 
w ofercie badanej 

G= ------------------------------------------------------ x 40 
najdłuższy okres gwarancji jakości 

i rękojmi za wady ze wszystkich ofert 

Naliczanie z 
dokładnością do 

dziesiątych części 

 
 

ROZDZIAŁ VI. TERMIN SKŁADANIA OFERT 
 

1. Gmina Kolonowskie prosi wszystkich zainteresowanych o złożenie oferty wg załączonego 
wzoru (Załącznik nr 1). Każdy z Oferentów może złożyć tylko jedną ofertę. 

 
2. Oferty należy składać na piśmie w zamkniętej kopercie, oznaczonej nazwą (firmą) i 

dokładnym adresem z dopiskiem „Oferta na zadanie: Przebudowa odnogi ulicy 
Chrobrego w Spóroku” siedzibie Zamawiającego: 

Urząd Miasta i Gminy w Kolonowskie 
ul. Ks. Czerwionki 39 
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47-110 Kolonowskie, pokój nr 9 (sekretariat) 
w terminie do dnia 22.03.2021 r. do godz. 10:00 

 
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.03.2021 r. o godz. 10:10 w siedzibie Zamawiającego: 

Urząd Miasta i Gminy w Kolonowskie 
ul. Ks. Czerwionki 39 
47-110 Kolonowskie, pokój nr 11 (sala konferencyjna) 

 
2. Kompletna oferta musi zawierać: 

1) Formularz ofertowy (Załącznik nr 1) 
2) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 2) 
3) Kosztorys ofertowy sporządzony zgodnie z przedmiarem robót (Dodatkowo wykonawca 

którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, będzie zobowiązany przedłożyć 
Zamawiającemu w terminie do dnia podpisania umowy kosztorysy ofertowe które będą 
zawierały ceny jednostkowe poszczególnych rodzajów robót, wartość całkowitą robót, 
zestawienie robocizny, materiałów i prac sprzętu, narzuty oraz tabelę elementów 
scalonych dla całości kosztorysu (uwzględniającą wszystkie branże i działy). 

 
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość: 

1) Odrzucenia  ofert/y:  
- której treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego, 
- złożonej przez oferenta niespełniającego warunków, określonych w zapytaniu     

ofertowym 
- której koszt przekracza zaplanowane środki na realizację, 
-  oferenta, który odmówi podpisania umowy, 

2)  Wyboru kolejnej ważnej oferty. 
2. Informacja z wyboru zostanie podana na stronie internetowej www.bip.kolonowskie.pl. 

Wybrany Oferent poproszony zostanie o podpisanie umowy. 
3. Zamawiający zastrzega sobie unieważnienie postępowania bez podawania przyczyny. Oferent 

nie będzie mógł dochodzić z tego tytułu odszkodowania. 
       

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W załączeniu: 

1. Załącznik nr 1 –  Formularz ofertowy, 
2. Załącznik nr 2 –  Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, 
3. Załącznik nr 3 –  Dokumentacja projektowa 
4. Załącznik nr 4 –  Projekt umowy 
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