
Lipnik, dnia 21.03.2019 r. 

OSP.1.2019 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - 

podstawa prawna: art. 4 pkt. 8 ustawy. 

Przedmiot zamówienia (nazwa): 

„Utwardzenie i zagospodarowanie placu dojazdowego przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipniku” 

I. Zamawiający: 

Ochotnicza Straż Pożarna w Lipniku 

Lipnik 96a 

98-354 Siemkowice 

NIP 772 198 25 86 

 

Adres strony internetowej: brak 

Korespondencja z Zamawiającym: osp-lipnik@wp.pl  

Telefon: 43 841 71 69 

 

II. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie 10 stanowisk postojowych dla samochodów 

osobowych oraz utwardzenia terenu na działce nr 844/2 (dojazdy, opaski) w miejscowości 

Lipnik. 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia 

Zakres robót obejmuje: 

a) zabezpieczenie i organizacja placu budowy; 

b) roboty pomiarowe; 

c) roboty rozbiórkowe (rozebranie nawierzchni z płyt betonowych, krawężników) 

d) ustawienie krawężników i obrzeży betonowych; 

e) wykonanie korytowania, wykonanie podbudów i nawierzchni. 

Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu: 

- stanowiska postojowe – nawierzchnia z kostki brukowej – 130,5 m2 

- utwardzenie powierzchni gruntu – nawierzchnia z kostki brukowej – 120,5 m2 

- utwardzenie powierzchni gruntu – nawierzchnia bitumiczna – 395 m2 

- obsypka z kruszywa – 7 m2 

 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla robót budowlanych opisany został za pomocą 

dokumentacji projektowej, przedmiaru robót stanowiących załącznik do niniejszego zapytania. 

 Przed wyceną robót zaleca się Wykonawcy wizję lokalną placu budowy w celu samodzielnej 

oceny i wyceny. 

IV. Termin realizacji zamówienia:  

do 31 maja 2019 r. 

 

V. Opis sposobu przygotowywania ofert, forma składania dokumentów: 

1) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. w formie spółki 

cywilnej). Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do 



reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania  

w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo 

należy dołączyć do oferty. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą 

wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem). 

3) Przy obliczaniu ceny oferty Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszystkie wymogi, 

o których mowa w niniejszym zapytaniu oraz ująć wszystkie koszty niezbędne do 

prawidłowego i pełnego wykonania zamówienia 

4) Cenę należy określić w wartości netto i brutto (z podatkiem VAT) w złotych polskich. 

5) Wykonawca ma obowiązek przedłożenia w ofercie następujących dokumentów: 

a) Formularz ofertowy (zał. Nr 1) 

b) Oświadczenie wykonawcy (zał. nr 2) 

c) pełnomocnictwo (jeśli ofertę podpisuje osoba inna niż uprawniona do składania 

oświadczeń woli) 

d) kosztorys ofertowy przygotowany w oparciu o załączony przedmiar robót. 

6) Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu (kopercie). Opakowanie powinno 

być oznaczone jako „OFERTA” oraz opatrzone nazwą przedmiotu zamówienia oraz 

pieczęcią firmową Wykonawcy (lub opisem w przypadku jej braku). Opakowanie 

zawierające ofertę powinno być zamknięte i zabezpieczone przed otwarciem, bez 

uszkodzenia, gwarantujące zachowanie poufności jej treści do czasu otwarcia. 

7) Opakowanie należy zaadresować i opisać wg wzoru: 

8) Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, 

niezależnie od wyniku postępowania. 

9) Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej 

oferty w formie pisemnej przed terminem składania ofert. 

 

VI. Warunki udziału w zapytaniu ofertowym: 

Ofertę może złożyć Wykonawca, który: 

a) Dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem do wykonania zamówienia, 

b) Wykona przedmiot zamówienia w terminie, 

c) Rozliczy się z Zamawiającym na podstawie faktury VAT lub rachunku. 

 

VII. Miejsce i termin składania ofert: 

Oferty należy składać w siedzibie  

Urzędu Gminy w Siemkowicach,  

Plac Wolności 1,  

98-354 Siemkowice  

 

do dnia 2 kwietnia 2019 r. do godziny 1000 

 

 

Nadawca: Pełna nazwa i dokładny adres Wykonawcy lub czytelny odcisk pieczęci 

Adresat: Ochotnicza Straż Pożarna w Lipniku, Lipnik 96a, 98-354 Siemkowice 

Oferta na: 

„Wykonanie utwardzenia i zagospodarowania placu dojazdowego przy Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Lipniku” 

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT 



VIII. Kryterium wyboru oferty: 

Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru najkorzystniejszej oferty  

w oparciu o następujące kryterium: cena oferty – 100 %  

 

IX. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z oferentami i udzielania wyjaśnień jest:  

Marcin Smejda tel. 43 841 72 69, e-mail: osp-lipnik@wp.pl 

 

X. Inne informacje dotyczące zapytania:  

W terminie 3 dni od daty powiadomienia o wyborze propozycji cenowej wybrany wykonawca 

zobowiązany jest podpisać umowę. Umowa musi zawierać wszystkie postanowienia złożonej 

propozycji cenowej. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego 

postępowania na każdym etapie bez podawania przyczyny.  

 

Załączniki: 

1. Formularz cenowy (zał. nr 1) 

2. Oświadczenie wykonawcy (zał. nr. 2) 

3. Projekt umowy (zał. nr. 3) 

4. Przedmiar robót 

5. Projekt budowlany 

 

 

 

 

PREZES OSP LIPNIK 

/-/ Kamil Krężel 


