
Załacznik Nr 5
GMINA STASZÓW                                                                                         Do Regulaminu zamówień publicznych

UMiG Staszów
Staszów, dnia 08.12.2017 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 
dla zamówień o wartości nie przekraczającej 

wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro

Gmina Staszów
28-200 Staszów, ul. Opatowska 31,

www.staszow.pl

Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego
(wydział merytoryczny)

tel. (015) 864-20-14, fax (015) 864-32-61
e-mail: biuro@staszow.pl
marcin.salata@staszow.pl

Zapraszam do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.:

„Remont drogi Sielec - Przymiarki od strony Krzywołęczy”

Rodzaj zamówienia: robota budowlana
 (usługa/dostawa/robota budowlana)

1. Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana obejmująca: Wykonanie korytowania na

gł.  15,00  cm.  podbudowa  dolna  warstwa  z  kruszywa  łamanego  0-63mm.  stabilizowanego
mechanicznie  gr.  15cm, podbudowę górna 0-32mm stabilizowanego mechanicznie  gr.  10cm na
odcinku o dł.  ok.  70,00 m. i  szer 3,50 m. ,  pobocza gruntowe utwardzić  kruszywem łamanym
0-32mm o gr. 10 cm i szerokości 0,50 m .
Wszystkie prace będą wykonywane w obrębie istniejącego pasa drogowego w/w drogi gminnej.
(zgodnie z przedmiarem robót w załączeniu)

Roboty budowlane objęte przedmiotem zamówienia realizowane będą we wsi Sielec.
Celem przedsięwzięcia jest przebudowa oraz doprowadzenie do należytego stanu przechodu
i przejazdu drogi dojazdowej do pół i posesji, która posiada uszkodzoną nawierzchnię. 

CPV – 45.23.31.42-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

2.  Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia : 

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie
zamawiającego - Urząd Miasta i Gminy w Staszowie, ul. Opatowska 31, pok. nr 218, 214
lub telefonicznie pod numerem tel. /015/864 83 40        
Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są: Grzegorz Klimek – Kierownik 
w Wydziale Inwestycji i Planowania Przestrzennego, Marcin Sałata – Inspektor
w Wydziale Inwestycji i Planowania Przestrzennego.
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3.     Termin wykonania zamówienia: 

Wymagany / pożądany termin realizacji zamówienia – do 28.12.2017 roku.

4. Opis wymagań stawianych wykonawcy:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
posiadają  niezbędne  doświadczenie,  kadrę  oraz  potencjał  techniczny  dla  wykonania
przedmiotowego zamówienia.

5. Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:

Oferta z najniższą ceną złożona przez wykonawcę, spełniającego określone wymagania zostanie
wybrana jako oferta najkorzystniejsza.
100% - cena

6.  Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie, 28-200 Staszów,  
ul. Opatowska 31, sekretariat - pokój 104 osobiście, pocztą lub przesłać faksem na 
nr (015) 864-32-61 w terminie do dnia   15.12.2017 r. do godz. 10  00   
Oferta winna być sporządzona na „Formularzu oferty cenowej” - druk w załączeniu

7.  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Informacja  o  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  zawierająca:  nazwę  (firmę),  siedzibę  i  adres
wykonawcy, którego ofertę wybrano zostanie zamieszczona na stronie www.staszow.pl      najpóźniej
w terminie 7 dni od dnia składania ofert.
8. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy:

Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana telefonicznie wykonawcy,
którego ofertę wybrano.

Staszów, dnia 08-12-2017                            Burmistrz Miasta i Gminy Staszów

                                                                                                        mgr Leszek Kopeć
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