Ciechanowiec, 28.08.2019 r.
RI.032.111.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE
1. Zamawiający: Gmina Ciechanowiec z/s ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec zaprasza do
złożenia oferty na pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu: Rozbudowa ulicy Wspólnej w
Ciechanowcu. Przebudową objęty jest odcinek drogi o długości 814 m. Wartość robót budowlanych
objętych – przedmiotem niniejszego zapytania wynosi 2 048 574,54 zł
Wykonanie zadania polega w szczególności na realizacji poniższych robót:












wykonanie nawierzchni bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej gr. 4 cm,
wykonanie nawierzchni bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej gr. 5 cm,
wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego z dodatkiem 35% łamanego stabilizowanego
mechanicznie gr. 30 cm,
wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo piaskowej gr. 5 cm oraz podsypce piaskowej 2 x 5cm,
wykonanie wjazdów z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa
naturalnego z dodatkiem 35% łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm, o
szerokości zmiennej dostosowanej do potrzeb właścicieli posesji,

ustawienie obrzeży betonowych 6x20cm oraz 8x30cm,
ustawienie krawężników betonowych 15x30cm, 15x22,
wykonanie zieleńcy poprzez humusowanie gr. 10cm wraz z obsianiem trawą,
wykonanie przebudowy istniejących wpustów ulicznych.

Urobek pozyskany z robót ziemnych należy odwieźć na odkład w miejsce składowania wskazane
przez Zamawiającego. Zarówno grunt, jak i materiały z rozbiórki (m.in. krawężniki betonowe,
obrzeża, płyty betonowe, kostka brukowa betonowa, itp.) stanowią własność Zamawiającego.

2. Zamówienie realizowane będzie przy udziale środków pochodzących z Funduszu Dróg
Samorządowych.
3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują osobami
spełniającymi warunki:


posiadają uprawnienia do pełnienia funkcji inspektora nadzoru

1. do kierowania i nadzoru w specjalności drogowej;
lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania, których
w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w tej specjalności oraz należą do
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
4. CPV: 71520000-9 usługi nadzoru budowlanego.
5. Termin realizacji zamówienia: do dnia 31 grudnia 2019 r.

6. Miejsce lub sposób uzyskania informacji bądź dodatkowej dokumentacji określającej
szczegółowe warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia: Urząd Miejski w
Ciechanowcu, ul. Mickiewicza, tel. 86/2771145 w. 40.
7. W ofercie należy podać cenę za wykonanie usługi.
8. Kryteria wyboru ofert: cena – 100%
9. Ofertę należy sporządzić w języku polskim w formie pisemnej.
10. Miejsce, termin i sposób złożenia ofert:
Ofertę należy złożyć najpóźniej w dniu 30.08.2019 r. do godz. 1100 w siedzibie zamawiającego tj.
Urząd Miejski w Ciechanowcu ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec, pokój nr 15 – sekretariat, w
następujący sposób:
– osobiście;
– za pośrednictwem poczty (w zabezpieczonej kopercie z adresem zamawiającego i wykonawcy oraz
adnotacją „oferta na pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu: Rozbudowa ulicy Wspólnej w
Ciechanowcu”);
– faksem (na numer 86 2771 066)
– lub e-mailem (na adres: sekretariat@ciechanowiec.pl)

