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Zaproszenie do złożenia oferty cenowej
Zamawiający – Gmina Goleszów z siedzibą 43-440 Goleszów, ul. 1 Maja 5, zaprasza do
złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonym pod nazwą: „Roczny przegląd dróg i mostów wraz z wykonaniem
fotorejestracji pasa drogowego”.

I. Opis przedmiotu zamówienia.
1. Przedmiotem
zamówienia
jest
wykonanie
rocznych
przeglądów
dróg
i obiektów mostowych na terenie gminy Goleszów wraz z wykonaniem fotorejestracji
pasa drogowego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:


Wykonanie usługi przy zastosowaniu metody oceny wizualnej w Systemie Oceny
Stanu Technicznego SOSN w ramach, której należy dokonać między innymi
oceny wizualnej stanu: nawierzchni drogi, poboczy, oznakowania pionowego
i poziomego, drożności przepustów, odwodnienia;



wykonanie rocznych przeglądów dróg (124,416 km dróg – 156 odcinków) – ocena
stanu technicznego dróg w terenie, protokół z przeglądu dla każdej drogi w formie
papierowej i elektronicznej w formacie PDF, dokumentacja fotograficzna;



wykonanie
rocznych
przeglądów
obiektów
mostowych
(39 obiektów mostowych) – pomiary i kontrola w terenie, sporządzenie protokołu
z przeglądu dla każdego obiektu mostowego, przepustu w formie papierowej
i elektronicznej w formacie PDF, dokumentacja fotograficzna obiektu mostowego,
przepustu;



wykonanie fotorejestracji pasa drogowego dla 124,416 km (156 odcinków) dróg
gminnych.
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2. Informacje dodatkowe:
a) Przedmiot zamówienia winien być opracowany zgodnie z obowiązującymi
przepisami w tym w szczególności:
 art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2016 r. poz. 290),
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie
sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli,
przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom
mostowym i tunelom (Dz. U. Nr 67, poz. 582).

II. Termin wykonania zamówienia.
Wymagany termin realizacji zamówienia do dnia 30 sierpnia 2017 r.

III. Okres związania ofertą.
Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, licząc od upływu terminu
wyznaczonego na termin składania ofert.

IV. Istotne postanowienia umowy.
1. Warunki płatności.

Za wykonany przedmiot zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie
ryczałtowe.
Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na
fakturze/rachunku. Termin płatności do 14 dni licząc od daty wpływu faktury/rachunku do
siedziby Zamawiającego.
2. Kary umowne.
a) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
 za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,2%

wynagrodzenia brutto, określonego w ofercie, za każdy dzień opóźnienia,
za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od
Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, określonego w ofercie.
b) jeżeli kara umowna, o której mowa powyżej nie pokrywa poniesionej szkody strony
mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.


V. Miejsce oraz termin składania ofert.
1. Ofertę zgodną z załącznikiem Nr 1 należy złożyć w:
Urzędzie Gminy Goleszów, ul. 1 Maja 5, biuro podawcze - sekretariat pokój Nr 9,
I piętro.
2. Termin składania ofert upływa w dniu 30 czerwca 2017 r. o godz. 12:00.
W przypadku przesłania oferty drogą pocztową, za termin złożenia uznaje się termin
wpłynięcia oferty do siedziby Zamawiającego i jej zarejestrowania w pomieszczeniu
wskazanym w punkcie 1, jako miejsce składania ofert.
Dopuszcza się złożenie oferty w formie elektronicznej (skan podpisanej oferty cenowej
w formacie PDF) na adres: urzad@goleszow.pl.
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VI. Opis sposobu obliczenia ceny.
1. Cena może być tylko jedna, nie dopuszcza się cen wariantowych.
2. W cenie należy uwzględnić wszystkie koszty związane z całkowitym zgodnym z prawem
wykonaniem przedmiotu zamówienia. Cena ma zawierać wszelkie koszty, aby zapewnić
realizację przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w niniejszym zaproszeniu.

VII. Kryteria wyboru oferty.
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1- Cena 100%

VIII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty.
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów poprzez informacje
wysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazane adresy mailowe.
Załączniki:
1. Wzór formularza ofertowego.

Kierownik
Referatu Komunalnego
Michał Kozłowski
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