
SPW. 273.179.2015 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 Wydział Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie zwraca się z prośbą 
o złożenie ofert na: 

 

„Remont zatoki autobusowej przy skrzyżowaniu ul. POW i ul. Leśnej w Radzyminie” 
 

 Zakres prac: 

1. Wykonanie projektu i wprowadzenie w terenie organizacji ruchu na czas robót, 

2. Wytyczenie geodezyjne elementów drogi w terenie. 

3. Roboty rozbiórkowe w zakresie nawierzchni asfaltowej, nawierzchni z płyt betonowych 50x50 cm, 

krawężników, obrzeży, ścieku z elementów betonowych, ław betonowych, 

4. Zdjęcie humusu na grubości 20 cm, 

5. Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne zatoki, chodnika oraz zjazdu, 

6. Wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni zatoki, chodnika oraz zjazdu, 

7. Wykonanie ścieku pochodnikowego z rur PCV fi 200mm, 

8. Ustawienie krawężników, oporników, obrzeży, wykonanie ścieku ulicznego z kostki brukowej betonowej, 

9. Wykonanie nawierzchni zatoki, chodnika oraz zjazdu z kostki brukowej betonowej, 

10. Wykonanie oczyszczenia rowu wraz z profilowaniem i obsianiem oraz umocnienia wylotu rury fi 500 mm 

oraz ścieku pochodnikowego brukowcem na zaprawie cementowej, 

11. Przestawienie wiaty przystankowej, 

12. Ustawienie oznakowania pionowego przystanku, 

13. Rozplantowanie ziemi oraz obsianie trawą,  

14. Uporządkowanie terenu robót, 

15. Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. 

Szczegółowy zakres prac przedstawiony jest w dokumentacji rysunkowej oraz w formularzu 
cenowym. 

Czas realizacji zadania 6 tygodni od daty protokolarnego przekazania terenu 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  14 sierpnia 2015 r. do godz. 12.00 
Koperta / opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego na adres: 
            j.w 

Oznakowanie oferty następujące:  

 dane oferenta (nazwa, siedziba) 
„Remont zatoki autobusowej przy skrzyżowaniu ul. POW i ul. Leśnej w Radzyminie” 
  nie otwierać przed  14.08.2015 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 14.08.2015 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 – Załącznik nr 1, 
2. Formularz cenowy - Załącznik nr 2. 

 
 
Osoba do kontaktu: 
Wydział Inwestycji i Drogownictwa 
Piotr Szymaniak – Tel. (22) 787–05–20 lub (22) 776–19–40 
 
Załączniki do zapytania ofertowego: 
1. Załącznik nr 1 – druk oferty 
2. Załącznik nr 2 – formularz cenowy 
3. Załącznik nr 3 – istotne postanowienia umowy 
4. Załącznik nr 4 – część rysunkowa  
5. Załącznik nr 5 – SST. 
 
 
 
 


