
Strona 1 z 2 

 

SPW. 273. 112 .2015 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

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

„Remont  odwodnienia w msc. Kuligów, gm. Dąbrówka”. 

 Zakres prac: 

1. Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej oraz wykonanie wykopów w jezdni; 

2. Wykonanie kanału drenarskiego o śr. 800 mm na dł. 24 m; 

3. Wykonanie studzienki kanalizacyjnej o śr. 315 mm i studzienki ściekowej o śr. 500 mm; 

4. Montaż nowych studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr. 1200 mm; 

5. Ułożenie rur Sn8 o śr. 200 mm na dł 23 m; 

6. Zasypanie wykopów, wykonanie warstw konstrukcyjnych oraz ułożenie nawierzchni z mieszanek 

mineralno-bitumicznych; 

7. Humusowanie oraz obsiew trawą miejsca prowadzonych robót; 

8. Inwentaryzacja powykonawcza.  

 

Szczegółowy zakres prac przedstawiony jest w przedmiarze robót. 

Czas realizacji zadania 6 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    12. 06 .2015 r. do godz. 12.00 
2. Koperta / opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego na adres: 
            j.w 

Oznakowanie oferty następujące:  

 dane oferenta (nazwa, siedziba) 
„Remont  odwodnienia w msc. Kuligów, gm. Dąbrówka  nie otwierać przed  12.06.2015 r. godz. 
14.30”  

3. Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania. 
4. Miejsce otwarcia ofert:    W siedzibie zamawiającego  

WYDZIAŁ INWESTYCJI I DROGOWNICTWA 
 05 – 200 Wołomin ul. Kobyłkowska 1a   

 Pokój Nr 4, dnia  12.06.2015 r. o godz. 14.30 
5. 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 sporządzony na podstawie Przedmiaru 

 
 
Osoba do kontaktu: 
Wydział Inwestycji i Drogownictwa 
Jarosław Godlewski – Tel. 22 787 – 05 – 20 lub 776 – 19 - 40 
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Załączniki do zapytania ofertowego: 
1. Załącznik Nr 1 – druk oferty 
2. Załącznik Nr 2 – Przedmiar 
3. Załącznik Nr 3 – istotne postanowienia umowy 
4. Plan sytuacyjny 
 
 


