
SPW.273.85.2015 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

 Wydział Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie zwraca się z prośbą o 

przedstawienie oferty cenowej na dostawę 5 - Mg  bitumicznej masy zalewowej na gorąco do 

wypełnienia spoin na łączeniach nawierzchni bitumicznych. 

Termin realizacji zamówienia do 21 dni od daty podpisania umowy. 

Miejsce dostawy masy zalewowej: Wołomin ul. Kobyłkowska 1A, magazyn WID. 

 

Wymagania jakie powinien spełniać oferowany produkt:  

Cecha Jednostka Wartość Wymagania wg DIN 

EN 14188-1 dla mas 

zalewowych na gorąco 

Temperatura aplikacji ° C 170-180 - 

Gęstość g/cm3 Ok. 1,20 - 

Punkt mięknienia Pik ° C 102 ≥ 85 

Penetracja stożkiem 0,1 mm 54 50-100 

Nawrót sprężysty % 59 10-60 

Punkt mięknienia Pik po 

starzeniu temperaturowym 
° C 104   

Elastyczność i 

przyczepność przy -20° C 
      

Przed starzeniem mm 5 5 

F max %/ N/mm² 0,34 ≤ 0,75 

Po starzeniu mm 5 5 

F max %/ N/mm² 0,20 ≤ 0,75 

 

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

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

ul. Prądzyńskiego 3, 05 – 200 Wołomin (kancelaria)  

      do dnia 30.04.2015 r. do godz. 12.00 

2. Koperta / opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego na adres: 

      j.w 

Oznakowanie oferty:  

dane oferenta (nazwa, siedziba) 

„Dostawa bitumicznej masy zalewowej na gorąco do wypełnienia spoin na łączeniach nawierzchni 

bitumicznych.” 

nie otwierać przed 30.04.2015 r. godz. 13.00”  

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

4. Miejsce otwarcia ofert: 

WYDZIAŁ INWESTYCJI I DROGOWNICTWA 

 05 – 200 Wołomin ul. Kobyłkowska 1A
 

 Pokój Nr 6, dnia  30.04.2015r. o godz. 13.00 



5. Sesja otwarcia ofert.  

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający przekaże zebranym Dostawcom informację o 

wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Otwarcie ofert jest 

jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji. 

6. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający umieści na stronie 

internetowej w miejscu ogłoszenia. 

 

Do oferty należy załączyć: 

1. Formularz ofertowy. 

2. Podpisane Istotne postanowienia umowy 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

(pieczęć oferenta) 

FORMULARZ OFERTOWY 

Strona  

 

Oferent: 

1. Zarejestrowana nazwa Przedsiębiorstwa: 

………....………………………………………………………………………………………………… 

………....………………………………………………………………………………………………… 

2. Zarejestrowany adres Przedsiębiorstwa: 

………....………………………………………………………………………………………………… 

………....………………………………………………………………………………………………… 

3.Prowadzona działalność Gospodarcza na podstawie: 

………....………………………………………………………………………………………………… 

………....………………………………………………………………………………………………… 

4.Regon: 

………....………………………………………………………………………………………………… 

5.NIP: 

………....………………………………………………………………………………………………… 

6. Numer telefonu:  

………....………………………………………………………………………………………………… 

7. Numer  fax: 

………....………………………………………………………………………………………………… 

8. Email:   

.…………………………………………………………………………………………………………. 

9.Numer konta bankowego: 

………....………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 



OFERTA 

10. Oferujemy  dostawę  5 Mg  bitumicznej masy zalewowej na gorąco do wypełnienia spoin na 

łączeniach nawierzchni bitumicznych za kwotę brutto: 

 

……………………………………………………………………………………………………..PLN 

Słownie (…………………………………………………………………………………………………) 

W tym podatek VAT …..……..% 

…………………………………………………………………………..…………………………...PLN 

Cena  brutto za 1 Kg masy zalewowej   …………………………………………...………….……PLN 

Słownie: (..…………………………………………………………….....................................................) 

Cena netto za 1 Kg masy zalewowej   ………………………………………...……………………PLN 

Słownie: (…………………..…………………………………….………………………………………) 

 

 

        Upełnomocniony przedstawiciel 

przedsiębiorstwa 

    

                                                                                                                                           

……………………………………… 

         podpis i pieczęć 

 

                                                                                                                                               

Data………………………………… 


