
Znak:ROŚiGK.7234.19.2018                                Solec nad Wisłą, dn. 11.04.2018r. 

 

Zapytanie ofertowe 5/2018 

na zamówienie publiczne o wartości szacunkowej poniżej kwoty 30 000 EURO  

 

I. Zamawiający: 

Nazwa zamawiającego:        Gmina Solec nad Wisłą 

Adres zamawiającego:         ul. Rynek 1 

Kod Miejscowości:              27-320 Solec nad Wisłą 

Telefon:                                (48) 37 61 257 

NIP:                                      509 00 66 613 

Adres poczty elektronicznej:           gmina@solec.pl 

  

 Zaprasza do złożenia  oferty cenowej na : Wykonanie przeglądów rozszerzonych 

(pięcioletnich) obiektów inżynierskich położonych na terenie Gminy Solec nad Wisłą. 

 

II . Przedmiot zamówienia  

 

1. Przedmiotem niniejszego zapytania jest usługa wykonania przeglądów rozszerzonych - 

pięcioletnich obiektów inżynierskich -mostowych położonych na terenie Gminy Solec nad 

Wisłą w ilości  6 sztuk zgodnie z załączonym wykazem obiektów mostowych. 

 

Przegląd rozszerzony spełniający wymagania okresowych kontroli, określane w art. 62  ust. 1 

pkt 2 i ust. 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane  (t.j. Dz. U.  z 2017 r. poz. 1332 z 

póź. zm.)   
Przegląd będzie  wykonany przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane  w zakresie 

przeglądów mostów. 

2.  Forma przekazania opracowania: 

1)  wersja elektroniczna  na płycie DVD/CD – format PDF wraz z etykietą informującą o 

zawartości: 

- Protokoły  z przeglądów  stanu technicznego  obiektów mostowych składające się z części 

opisowej oraz zdjęciowej. 

 

2)  wersja papierowa: 

-Wydrukowane protokoły w wersji papierowej z przeglądów stanu technicznego  obiektów 

mostowych składające się z części opisowej oraz zdjęciowej – 2 egz. dla każdego obiektu. 

3. Płatność za wykonaną usługę nastąpi przelewem w terminie 14 dni od dnia otrzymania 

faktury/rachunku. 

4. Zaleca się aby przegląd był wykonany zgodnie z wytycznymi  zawartymi w załączniku do 

Zarządzenia nr 14 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 7 lipca 2005 

roku. 

 

mailto:gmina@solec.pl


III. Warunki udziału w postępowaniu: 

Udział w postępowaniu mogą brać osoby lub podmioty dysponujące osobami posiadającymi 

ważne uprawniania budowlane uprawniające do oceny stanu technicznego obiektów 

mostowych. Zakres uprawień budowlanych należy wskazać w formularzu ofertowym. Kopia 

uprawnień oraz zaświadczenia o przynależności do OIIB osób które będą wykonywać 

przeglądy zostanie przedłożona zamawiającemu w dniu zawarcia umowy.  

 

IV. Termin wykonania zamówienia: 

Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia  do 15.06.2018r. 

V. Wykaz wymaganych dokumentów: 

1. Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała: 

a) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy- wg załączonego wzoru 

Załącznik  nr 1 do zapytania ofertowego. 

 

VI. Opis sposobu obliczania ceny: 

Cena brutto oferty winna obejmować wszystkie koszty i składniki  związane z wykonaniem 

zamówienia ( dojazd, sporządzenie oceny i dokumentacji fotograficznej,  opracowanie 

protokołów. Cena musi być podana w PLN cyfrowo i słownie,  z uwzględnieniem należnego 

podatku VAT- jeżeli występuje. 

VII. Kryteria oceny ofert, ich znaczenie i sposób oceny: 

Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert: 

Najniższa cena, waga: 100 %. 

W kryterium „cena” Wykonawca może otrzymać max. 100 pkt. 

Ilość punktów obliczona według poniższego wzoru zostanie przyznana poszczególnym ofertom, 

     Cmin     

C= ------------  x 100 pkt 
Cb 

gdzie:   

C- ilość punktów, Cmin - najniższa cena wynikająca ze złożonych ofert, Cb - cena badanej oferty. 
Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość 

punktów w kryterium ceny. 

 

VIII. Miejsce i termin składania ofert. 

1. Oferty cenowe należy sporządzić zgodnie załączonym wzorem formularza i złożyć lub 

przesłać na adres: Urząd Gminy Solec nad Wisłą, ul. Rynek 1, 27-320 Solec nad 

Wisła, pok. - sekretariat lub złożyć osobiście w nieprzekraczalnym terminie do dnia 

20.04.2018 r. do godz. 12:00.  

2. W przypadku wysłania oferty pocztą lub kurierem nie decyduje data stempla 

pocztowego/nadania. Oferty nieczytelne lub złożone po terminie nie będą 

rozpatrywane.  



3. Oferta otrzymana  przez zamawiającego po terminie  podanym powyżej zostanie 

zwrócona wykonawcy bez jej otwarcia. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub 

wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem upływu jej składania. 

4. Oferty należy składać w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie z napisem : ,,Oferta na 

wykonanie przeglądów obiektów inżynierskich- nie otwierać przed: 20.04.2018r. 

godz. 12.15”  

5. Oferty zostaną otwarte w dniu  20.04.2018r. o godz. 12:15 w siedzibie 

Zamawiającego. 

IX. Informacje o formalnościach: 

1) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich 

Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. Zamawiający dopuszcza 

możliwość kontaktowania się z wykonawcami w formie elektronicznej.  

2) Zamawiający dopuszcza możliwość jednokrotnego wezwania Wykonawcy do 

uzupełniania oferty lub złożenia wyjaśnień.  

3) Zawarcie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi po przekazaniu zawiadomienia o 

wyborze Wykonawcy.  

4) Przesłanie zawiadomienia o wyborze oferty nie stanowi zwarcia umowy.  

5) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, 

Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez 

przeprowadzania ich ponownej oceny. 

6) Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Zamawiający zastrzega 

możliwość wnioskowania o przedłużenia terminu związania ofertą. Bieg terminu 

związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

7) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania w 

całości lub części bez podania przyczyn. Z tego tytułu Oferentowi nie przysługuje żadne 

roszczenie wobec Zamawiającego. 

8) Oferent nie może być związany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.  

9) Zamawiający za zgodą Wykonawcy może dokonać poprawy oczywistych omyłek 

rachunkowych w ofercie.  

10) W niniejszym postępowaniu nie mają zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

11) Dodatkowe informacje dotyczące zapytania można uzyskać pod nr tel. (48) 3761266, (48) 

37 61 257  w. 25. w godzinach pracy Zamawiającego. 

12) Treść niniejszego zapytania zamieszczono na stronie: http://bip.solec.pl/index.php?id=142 

. 
 

   

         …………………………….. 

         Kierownik Zamawiającego  
Załączniki: 

1. Formularz  ofertowy, 

2. Wykaz obiektów mostowych, 

3. Dokumentacja fotograficzna.  
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                                                                       Załącznik nr 1 

FORMULARZ OFERTOWY  WYKONAWCY 
 
 

Dane wykonawcy: 

Nazwa ..............................................................  

Siedziba ............................................................  

nr telefonu/faks. ..............................................  

adres poczty elektronicznej .............................................................  

NIP ...................................................... 

                                                        Gmina Solec nad Wisłą      

                                                                  ul. Rynek 1, 27-320 Solec nad Wisłą      

     Zobowiązania wykonawcy: 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej poniżej 30 000 Euro, na 

zadanie pn. „Wykonanie przeglądów rozszerzonych (pięcioletnich) obiektów 

inzynierskich położonych na terenie Gminy Solec nad Wisłą” znak sprawy: 

ROŚiGK.7234.15.2018, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami 

Zamawiającego za cenę: 

 

Zakres usługi Cena oferty 

netto  

Kwota podatku 

VAT 

(jeśli występuje) 

Cena oferty  

Brutto 

( kol. 2+3) 

1 2 3 4 

Przegląd rozszerzony obiektu 

mostowego – 6 szt. 
   

Cena brutto słownie:  

 

 Oświadczam, że: 

1. W/w przedmiot zamówienia wykonam w terminie do 15.06.2018 r. 

2. Posiadam wiedzę i uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.  

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami przedstawionymi w zapytaniu i nie 

zgłaszamy do nich zastrzeżeń. 

4. Pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od daty wyznaczonej na składanie ofert. 

5. W cenie naszej oferty uwzględnione zostały wszystkie koszty wykonania zamówienia. 

6. Oświadczam/y, że nie posiadam z Zamawiającym powiązań kapitałowych i osobowych.  

7. Dysponuje uprawnieniami budowlanymi: ………………………………………………... 

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

 
       …………………………………………………………….. 

                                        (data i  podpis oferenta) 



 

Zał. nr 2  

Wykaz obiektów mostowych podlegających przeglądowi 

Lp. Nr drogi km JNI Miejscowośd Przeszkoda dł. 

całkowita 

obiektu 

1. 190632W  

Solec nad 

Wisłą 

1+545 Brak Solec nad 

Wisłą - 

Przepompow

nia 

rz. Krępianka 14,24m 

2. 190626W 

Solec nad 

Wisłą 

- Brak Solec nad 

Wisłą – działki 

Spółka 

Gruntowa 

rz. Krępianka 21,5m 

3. 190654W  

Dziurków  

- Brak Dziurków - 

Młyn 

rz. Krępianka 15,3m 

4. 190655W 

Przedmieście 

Bliższe 

- Brak Przedmieście 

Bliższe - 

szkoła 

rz. Krępianka 27,3,m 

5. 190655W 

Przedmieście 

Bliższe 

- Brak Przedmieście 

Bliższe – od 

Solca 

rz. Krępianka 11,5m 

6. 190654W 

Dziurków –

Przedmieście 

Dalsze 

- Brak Dziurków –

Przedmieście 

Dalsze 

(Wysmyków) 

rz. Krępianka 6,3m 

 

 

 

 

 


