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Zaproszenie do składania ofert

GMINA BIAŁA

ul. Rynek 10

48-210 Biała

zaprasza

do złożenia oferty w sprawie wykonania:

Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych i miejskich w Gminie Biała (w ilości ok.

500 m²)

– na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy − Prawo zamówień publicznych.

1. Ofertę należy złożyć:

1) w jednej zamkniętej kopercie, w siedzibie zamawiającego ( przesyłką pocztową),

2) faksem na numer  77 438 76 79,

3) e-mailem na adres : sekretariat@biala.gmina.pl, 

Na kopercie/ faksie/w e-mailu należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę   i adres

wykonawcy oraz napis: „Rozpoznanie cenowe na:  Remont cząstkowy nawierzchni dróg

gminnych i miejskich w Gminie Biała 

2. Opis przedmiotu zamówienia:  

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni dróg gminnych i
miejskich w następującej technologii :
a) oznakowanie miejsca robót wg projektu oznakowania i organizacji robót, który należy 
przedłożyć do akceptacji Zarządcy drogi ,
b) wykonanie rozbiórki uszkodzonej nawierzchni przy użyciu frezarki o szerokości 1,0 m 
(duże ubytki) lub poprzez wycięcie piłą ( małe ubytki)  do nawierzchni drogowych, w 
miejscach wyznaczonych na głębokość 5 cm lub na grubość rozbieranej  warstwy 
bitumicznej, wraz z odwiezieniem urobku 
c) posmarowanie krawędzi oraz powierzchni wyciętych miejsc emulsją asfaltową,
d) wykonanie nowej warstwy nawierzchni w miejscu uszkodzenia z mieszanki mineralno-
bitum. na gorąco grubości rozebranej nawierzchni ,
e) posmarowanie krawędzi styku łaty i starej nawierzchni asfaltem
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Informacje ws. rozliczenia zadania :
- Rozliczenie za wykonanie usługi nastąpi na podstawie realnie wykonanych prac tj. za 1 m2
wykonanego remontu cząstkowego. Dokładne informacje zawarte zostaną w umowie .
-  Zamawiający  dopuszcza  zmianę  ilości  remontu  cząstkowego  (  zmniejszenie  lub
zwiększenie) bez zmiany ceny ofertowej wykonawcy  za remont 1 m2 nawierzchni.

3. Kryteria oceny ofert: 

cena oraz doświadczenie wykonawcy

    3.1. Wiedza i doświadczenie wykonawcy :

 - wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył , w okresie

ostatnich  5  lat  przed  upływem terminu  składania  ofert  ,  a  jeżeli  okres  prowadzenia

działalności jest krótszy – to w tym okresie , co najmniej jedną robotę odpowiadającą

swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia i wartością co najmniej

40 000  zł  (  budowa,  przebudowa lub  odbudowa dróg  o  nawierzchni  bitumicznej  lub

remonty dróg o nawierzchni bitumicznej)

4. Termin realizacji zamówienia:

od dnia podpisania umowy do dnia 31 maja  2020 r.

Termin złożenia ofert: 

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 3 kwietnia 2020 r., do godz. 10.00

5. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest:

Pani Aleksandra Sokołowska, ul. Rynek 10, pok. nr 2 , tel. 77 4388542 ,

Pani Monika Miczka, ul. Rynek 10, pok. nr 2 , tel. 77 4388556

6. Informacje dotyczące zawierania umowy:

Niezwłocznie  po wyborze  najkorzystniejszej  oferty  zamawiający  wyśle  do wykonawcy

umowę w sprawie zamówienia ( wzór umowy w załączeniu).

Z up. Burmistrza
mgr inż. Aleksandra Sokołowska

 Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej 
    i Zamówień Publicznych

........................................ ..................................................................
             [przygotował]             [podpisał w imieniu zamawiającego]

Biała, dn.25.03.2020 r.  

W załączeniu:
1. Wzór formularza oferty.

Zamawiający  dokona  wyboru  oferty  Wykonawcy,  w  oparciu  o  bilans  wszystkich
kryteriów  oceny  ofert.  Niniejsze  zaproszenie  do  składania  ofert  nie  stanowi
zobowiązania Gminy Biała do zawarcia umowy.


