
SPW. 273. 168 .2016 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 Wydział Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie zwraca się 

z prośbą o złożenie ofert na: 

„wykonanie azyli drogowych w ul. Wileńskiej w Wołominie oraz w ul. 

Warszawskiej w Tłuszczu” 

 Zakres prac obejmuje wykonanie azyli drogowych na 8 przejściach zlokalizowanych na 

powyższych drogach powiatowych zgodnie z załącznikiem graficznym stanowiącym plan 

sytuacyjny, a w szczególności: 

1. wykonanie cięcia nawierzchni asfaltowej jezdni wraz z jej uzupełnieniem między krawędzią 

przeciętej jezdni a wbudowanym krawężnikiem ; 

2. wykonanie rozbiórki istniejącej nawierzchni bitumicznej wraz z wywozem materiału 

(utylizacja po stronie Wykonawcy); 

3. wykonanie koryta, ław betonowych pod krawężniki betonowe wystające łukowe oraz ich 

ustawienie i wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm 

kolor czerwony, typ Holland na podsypce cementowo piaskowej;  

4. wykonanie oznakowania pionowego na wybudowanych azylach drogowych; 

5. rozebranie krawężnika betonowego, nawierzchni z kostki brukowej betonowej oraz ułożenie w 

tym miejscu krawężnika betonowego wtopionego, ułożenie płytek typu STOP oraz chodnika z 

kostki brukowej. 

6. Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

UWAGA: 

Na czas prowadzenia robót w pasie drogowym, Wykonawca wykona projekt czasowej 

organizacji ruchu – 1 egz. dostarczy  Inwestorowi. 

 

Szczegółowy zakres prac przedstawiony jest w zapytaniu ofertowym oraz przedmiarze 

robót. 

Czas realizacji zadania 21 dni roboczych od wprowadzenia na teren budowy. 

 

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Starostwie Powiatowym w Wołominie, 

ul. Prądzyńskiego 3, kancelaria, 05 – 200 Wołomin  

      do dnia  12.08.2016 r. do godz. 11.30.  

Koperta / opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego na 

adres: 

            j.w 

Oznakowanie oferty następujące:  

 dane oferenta (nazwa, siedziba) 

„wykonanie azyli drogowych w ul. Wileńskiej w Wołominie oraz w ul. 

Warszawskiej w Tłuszczu”  nie otwierać przed  12.08.2016 r. godz.14.00” 
 

2. Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania. 

3. Miejsce otwarcia ofert:    W siedzibie zamawiającego  

WYDZIAŁ INWESTYCJI I DROGOWNICTWA 



 05 – 200 Wołomin ul. Kobyłkowska 1a  
 

 Pokój Nr 4, dnia  12.08.2016 r. o godz. 14.00   

4. Sesja otwarcia ofert. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże 

zebranym wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po 

odczytaniu ww. informacji. 

 

Do oferty należy załączyć: 

1. Wypełniony i podpisany druk oferty. 

2. Formularz cenowy (kosztorys ofertowy)  sporządzony na podstawie Przedmiaru 

robót, wizji terenowej oraz załączonych planów sytuacyjnych 

 

 

Osoba do kontaktu: 

Wydział Inwestycji i Drogownictwa 

Jarosław Godlewski – Tel. 22 787 – 05 – 20 lub 776 – 19 - 40 

 

 

 

Załączniki do zapytania ofertowego: 

 

1. Załącznik Nr 1 – druk oferty 

2. Załącznik Nr 2 – Przedmiar robót 

3. Załącznik Nr 3 – istotne postanowienia umowy 

4. Plany sytuacyjne 


