Rząśnia, dnia 09.04.2021 r.
UGB.271.12.2021.PC

Do zainteresowanych
1) Wójt Gminy Rząśnia zaprasza wszystkich zainteresowanych

do złożenia oferty w

postępowaniu na remonty cząstkowe dróg gminnych na terenie Gminy Rząśnia,
2) Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie remontów cząstkowych/fragmentarycznych
dróg gminnych, wewnętrznych i śródpolnych na terenie Gminy Rząśnia. Przedmiot
zamówienia obejmuje następujące kategorie robót:
a) Wycinka i uzupełnienie masą asfaltową ubytków w jezdni dróg gminnych o średniej
grubości 4 cm – powierzchnia ok. 300 m2,
b) Dwukrotne skropienie emulsją asfaltową i dwukrotny posiew grysami bazaltowymi
spękanej nawierzchni jezdni - powierzchnia ok. 1500 m2,
c) Uzupełnienie lepiszczem asfaltowym pęknięć podłużnych jezdni asfaltowej o długości ok.
1000 mb i szerokości 2 cm,
d) Nakładka z masy asfaltowej o grubości 4 cm w koleinach wraz z frezowaniem krawędzi –
powierzchnia ok. 200 m2.
3) Ofertę na wykonanie zamówienia można składać w formie elektronicznej za pomocą
portalu ePUAP na skrzynkę Zamawiającego /1kgc19m6ji/Skrytka lub na adres e-mail:
przetargi@rzasnia.pl do dnia 14.04.2021 roku do godz. 0830. Oferty, które wpłyną po tym
terminie nie będą brane pod uwagę.
4) Termin realizacji: Przedmiotowy zakres zamówienia zostanie zrealizowany 21 dni od
podpisania umowy natomiast umowa zostanie zawarta na okres do 31.12.2021r.
5) Umowne wynagrodzenie wykonawcy będzie oparte o przedstawione w ofercie ceny
jednostkowe i będzie miało charakter powykonawczy.
6) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
7) Kryteria oceny ofert: cena - 100%
Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę przedstawiającą najkorzystniejszą cenę za
cały zakres zamówienia
8) Do oferty należy załączyć:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej nie starszy niż 6 miesięcy,
b) pełnomocnictwo do złożenia oferty – jeśli dotyczy,

9) Postępowanie niniejsze jest prowadzone bez zastosowania przepisów ustawy z dnia
11.09.2019 roku Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 2 ust 1 pkt 1 tej ustawy.
10) Uprawnionym pracownikiem do kontaktów w tej sprawie jest: Pan Marcin Baran tel. 44
6317122 wew. 239, e-mail: marcin.baran@rzasnia.pl
11) Wzór oferty określa załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
12) Wzór umowy określa załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
13) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania w całości
lub w części.
14) Zamawiający zastrzega sobie prawo do modyfikowania i wyjaśniania zapisów niniejszego
ogłoszenia.
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