
GMINA MILEJCZYCE
17-332 Milejczyce, ul. Szkolna 5 

pow. siemiatycki
NIP J&2Q}ift58976

załącznik nr 2 do regulaminu 
udzielania zamówień do 30.000 euro

Milejczyce, dn. 27 marca 2019 r.
(miejscowość i data)

ZAPYTANIE OFERTOWE

1 .Urząd Gminy Milejczyce zaprasza do złożenia oferty na:
• Żwirowanie oraz równanie dróg położonych na terenie Gminy Milejczyce w 2019 roku.

2. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontów dróg o nawierzchni żwirowej, polegających na 
wykonaniu uzupełnienia korpusu drogowego z dostawą kruszywa, dostarczeniem we wskazane 
miejsce, rozładunek oraz profilowanie kruszywa zgodnie z pojawiającymi się potrzebami. 
Zamawiający każdorazowo podaje lokalizację uzupełnienia korpusu drogowego i ilości 
wbudowanego materiału. Wykonawca zobowiązany jest do rozpoczęcia realizacji robót w ciągu 
2 dni od wezwania przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty aktualne 
(nie starsze niż 3 miesiące) wyniki badań kruszywa spełniające wymagania wg PN-S-06102 drogi 
samochodowe podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie. Kruszywo powinno być 
przesortowane (przesiane) -  0-40 mm. Po wykonaniu zadania Wykonawca zobowiązany jest do 
zebrania podpisów od sołtysów wsi, celem potwierdzenia, iż dostawa żwiru i profilowanie zostały 
wykonane zgodnie z założoną ilością ton na daną miejscowość. W zakresie zamówienia 
Zamawiający dopuszcza zlecenie wykonania 3 badań dostarczonego kruszywa zlecając ich 
wykonanie firmie zewnętrznej, a następnie notą obciążeniową Zamawiający obciąży Wykonawcę. 
Koszt badań należy więc uwzględnić w ofercie. W przypadku otrzymania wyników badań 
niezgodnych z normą wg PN-S-06102 Zamawiający może zażądać kolejnych badań.

3. Termin realizacji zamówienia: do 15 lipca 2019 r.,

4. Kryteria wyboru oferty: o wyborze najkorzystniejszej oferty zadecyduje najniższa zaoferowana 
cena wykonania prac.

5. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, która powinna zawierać:
- nazwę wykonawcy,
- adres wykonawcy,
-NIP wykonawcy,
- cenę za jaką wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia z podziałem na cenę 
netto i brutto, a w przypadku robót budowlanych -  kosztorys ofertowy,
- termin realizacji zamówienia,
- okres gwarancji,
- oświadczenie, że oferent zapoznał się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosi do niego 
zastrzeżeń.

Oferty prosimy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do Urzędu Gminy w Milejczycach, ul. 
Szkolna 5, 17-332 Milejczyce, pokój Nr 2 - Sekretariat.

6. Ofertę należy złożyć w terminie do 05.04.2019 r. do godz. 12.00

7. Otwarcia ofert nastąpi w dniu 05.04.2019 r. o godz. 12.15

8. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Wójt Gminy Jerzy Iwanowiec tel. 796 563 379



ZPIN.271.9.2019

/ miejscowość / / data /
OFERTA NA:

Żwirowanie oraz równanie dróg 
położonych na terenie Gminy Milejczyce 

w 2019 roku
Dane dotyczące oferenta:

Nazwa....................................................................................................................................

Siedziba................................................................................................................................

Nr telefonu/faksu...................................................................................................................

Nr NIP....................................................................................................................................

Nr REGON............................................................................................................................

Dane dotyczące zamawiającego:
Gmina Milejczyce 

ul. Szkolna 5,
17-332 Milejczyce

I. Zobowiązanie oferenta:

1. Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia za kwotę:

cena netto.......................................zł/za dostarczenie 1 m3 żwiru

cena brutto.................................... zł/za dostarczenie 1 m3 żwiru

słownie:........................................................................................................................................... zł/ za

dostarczenie 1 m3

cena netto.......................................zł/1 roboczogodzinę pracy równiarki

cena brutto:....................................... zł/1 roboczogodzinę pracy równiarki

słownie:..............................................................................................................................................zł/1

roboczogodzinę pracy równiarki.

Posiadany sprzęt, który będzie wykorzystany do wykonania zamówienia:

2. Niniejszym oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do 
niego żadnych uwag.
3. Zobowiązuję się do realizacji przedmiotu zamówienia w terminie do:
-  15 lipca 2019 r.
4. Zobowiązuję się do niezwłocznego przystąpienia do wykonania przedmiotu zamówienia, jednak 
nie później niż w terminie:
- 7 dni od dnia podpisania umowy

/imię i nazwisko/
podpis uprawnionego przedstawiciela oferenta


