Jastrowie, dnia 12.07.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych – (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) zapraszam do złożenia oferty cenowej na wykonanie nawierzchni dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Brzeźnica Kolonia i Sypniewo.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie odcinka drogi dojazdowej do gruntów rolnych w
Brzeźnicy Kolonii o łącznej długości ok. 700 m i szerokości 4m (działka nr 328) oraz Sypniewie
o łącznej długości ok. 600m i szerokości 4m (działki nr 786 i 787).
Technologia wykonania.
Korytowanie oraz usunięcie zalegających gruntów organicznych.
Profilowanie i zgęszczenie koryta drogowego wraz z nadaniem prawidłowych spadków poprzecznych i podłużnych, wykonanie warstwy wzmacniającej i separującej podłoże gruntowe
z geowłókniny separacyjnej o szerokości 4 m, wykonanie nawierzchni dwuwarstwowej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie dolna warstwa 10 cm, górna warstwa 5 cm.
Szczegółowy zakres określa przedmiar robót i mapa z lokalizacja przedsięwzięcia.
Zamawiający:
Gmina i Miasto Jastrowie
ul. Żymierskiego 79
64-915 Jastrowie
Sprawę prowadzi: Referat Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
tel. 67 265 72 25 ( Piotr KOZŁOWSKI)
II.
Termin wykonania zamówienia: 30.09.2017 r.
I.

III.

Dokumenty składające się na ofertę oraz sposób przygotowania oferty:

.
1. Cena oferty traktowana będzie, jako wynagrodzenie ryczałtowe.
Termin i miejsce składania ofert:
1. Termin składania ofert do 21.07.2017r. do godz. 1000.
2. Oferty należy składać w Urzędzie Gminy i Miasta Jastrowie, ul. Żymierskiego 79; 64915 Jastrowie, pok. Nr 13 /sekretariat/ lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy i Miasta Jastrowie, 64-915 Jastrowie, ul. Żymierskiego 79.
Oferta powinna znajdować się w zamkniętej kopercie, z zamieszczonym napisem: Oferta
– na wykonanie PRZEBUDOWY DRÓG DOJAZDOWYCH DO GRUNTÓW
ROLNYCH W M. BRZEŹNICA KOLONIA i SYPNIEWO Nie otwierać przed
21.07.2017 r. do godz. 1000.
IV.
Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami.
Piotr Kozłowski – 67 265 72 25
faks 67 266 23 42.
Oferent może dokonać wizji lokalnych po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z przedstawicielem inwestora.
Z-ca Burmistrza G i M
Jastrowie

