
SPW. 273. 169 .2015 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

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

„Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 4353W ul. Wołomińskiej w Kobyłce na 
odcinku od ul. Gen. Szyszko – Bohusza do ul. Żymirskiego” 

Odcinek o długości około 130 mb. 

 

 Zakres prac: 

1. Rozbiórkę elementów ulic w tym betonowych obrzeży, krawężników 

2. Rozbiórkę nawierzchni z płytek betonowych 35x35 cm, kostki betonowej na podsypce piaskowej oraz 

nawierzchni mineralno – bitumicznej, 

3. Zdjęcie humusu na grubości 10 cm, 

4. Wykonanie chodnika na szerokość 3,0 m wraz z profilowaniem i wykonaniem podbudowy,  

5. Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej grubości 8 cm bezfazowej, koloru czerwonego na 

podsypce cementowo - piaskowej wraz z wykonaniem koryta pod chodnik, profilowania podłoża i 

podbudową. Chodnik należy dowiązać wysokościowo do istniejącej nawierzchni drogi i istniejącego 

chodnika; 

6. Wykonanie nawierzchni zjazdów indywidualnych z kostki betonowej grubości 8 cm bezfazowej, koloru 

szarego na podsypce cementowo - piaskowej wraz z wykonaniem koryta pod chodnik, profilowania 

podłoża i podbudową. 

7. Ustawieniem krawężników betonowych o wym. 15 x 30 cm na ławie betonowej z oporem  

8. Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 8 x 30 cm; 

9. Ustawienie oporników drogowych betonowych o wym. 12 x 25 cm; 

10. Wykonanie czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót drogowych; 

11. Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej chodnika. 

Szczegółowy zakres prac przedstawiony jest w formularzu cenowym zawierającym obmiar robót. 

Czas realizacji zadania 15 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  14.08.2015 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) 
„Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 4353W ul. Wołomińskiej w Kobyłce na 

odcinku od ul. Gen. Szyszko – Bohusza do ul. Żymirskiego”  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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
14.08.2015r. 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 formularz oferty. 
2. Formularz cenowy sporządzony na podstawie Załącznika Nr 2 

 
 
Osoba do kontaktu: 
Wydział Inwestycji i Drogownictwa 
Katarzyna Jóźwik – Tel. 22 787 – 05 – 20 lub 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. Plan sytuacyjny 
5. Przekroje konstrukcyjne 
6. SST 
 
 
 
 


