
SPW. 273. 137 .2015 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

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

„Odtworzenie rowów przydrożnych wraz z uzupełnianiem poboczy przy drodze 
powiatowej Nr 4346W relacji Strachówka - Rozalin - Annopol” 

 

 Zakres prac: 

1. Lokalne uzupełnienie poboczy pospółką grubości do 5 cm wraz z zagęszczeniem; 

2. Odtworzenie rowów przydrożnych wraz z oczyszczeniem z namułu, profilowaniem dna i skarp, 

gr. namułu 20 cm - 40 cm (Wykonawca zutylizuje we własnym zakresie) 

3. wykonanie czasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robót drogowych 

 

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

Czas realizacji zadania 5 tygodni 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    13.07.2015 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) 
„Odtworzenie rowów przydrożnych wraz z uzupełnianiem poboczy przy drodze powiatowej 

Nr 4346W relacji Strachówka - Rozalin - Annopol”   
nie otwierać przed   13.07.2015 r. godz. 14.30”  

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   13.07.2015r. o godz.  14.30 
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 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 
 
 
 
 


