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GKZ.7011.42.2018.MK 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

W związku z zamiarem udzielenia zamówienia publicznego poniżej kwoty 

określonej a w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Urząd Miejski w Nowogrodzie 

Bobrzańskim zwraca  się zapytaniem ofertowym na „Budowę chodnika na ul. Winiary 

w Nowogrodzie Bobrzańskim” 

I. Zamawiający:  

Gmina Nowogród Bobrzańskim 

ul. Słowackiego 11 

66-010 Nowogród Bobrzański 

 

II. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja chodnika przy ul. Winiary w Nowogrodzie 

Bobrzańskim. Zakres robót obejmuje prace wyszczególnione w załączonym do 

niniejszego zapytania przedmiarze.  

Roboty należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną. 

1. STAN ISTNIEJĄCY 

Ciąg pieszy objęty remontem stanowi ciąg pieszy usytuowany wzdłuż działki 

i budynku przedszkola w Nowogrodzie Bobrzańskim przy ul. Szkolnej 6. Chodnik ten 

łączy się z drogą między budynkami mieszkalnymi przy ul. Winiary 12 i 14 (Działka nr 

1680/1 i 1680/4) i ciągiem pieszym na ul. Szkolnej. Chodnik wykonany jest z płyt 

betonowych, ograniczony z dwóch stron obrzeżami betonowymi, szerokość wynosi ok. 

4,20 m, a długość całkowita wynosi ok. 80 m. Przy chodniku znajdują się dwie ławki.  

Stan techniczny ciągu pieszego jest zły, płyty betonowe uległy częściowemu 

zniszczeniu, powstały różnice wysokościowe, zagrażające bezpieczeństwu 

przechodniów.  

 

2. STAN PROJEKTOWANY 

Planuję się remont ciągu pieszego, w zakresie jak na załączonym planie 

sytuacyjnym. Istniejąca nawierzchnia podlega wymianie, zakłada się demontaż 

istniejących płyt chodnikowych wraz z obrzeżami, oraz wykonanie nawierzchni z kostki 

betonowej gr. 6cm (również pod istniejącymi dwoma ławkami). Kostka zostanie 

ułożona na warstwie podsypki gr. 4cm wykonanej z piasku frakcji do 2mm, po 

wcześniejszym wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 5-31,5mm, 

o grubości 15cm oraz osadzeniu obrzeży na podbudowie z chudego betonu. Obrzeża 

zostaną również wykonane wokół ławek, aby wykonać pod nimi kostkę betonową. 



Odwodnienie zostanie zapewnione przez odpowiednie spadki poprzeczne i podłużne, 

odprowadzające wody opadowe na pas zieleni oraz do wpustów ulicznych.  

  

ZAKRES ROBÓT OBEJMUJE 

− roboty pomiarowe,  

− roboty rozbiórkowe istniejących chodników z płytek betonowych,  

− roboty ziemne,  

− wykonanie koryta pod chodnik,  

− wykonanie wykopów pod obrzeża  

− osadzenie nowych obrzeży na podbudowie z chudego betonu 

− wykonanie podbudowy, 

− roboty nawierzchniowe,  

− wypełnienie szczelin przy krawężniku  

− plantowanie poboczy przy chodniku, 

Załączony przedmiar określa ilości orientacyjne, przed złożeniem oferty zaleca się 

zapoznanie z terenem budowy w celu dokładnego pomiaru. Z wybranym 

Wykonawcą zostanie podpisana umową z wynagrodzeniem ryczałtowym.  

 

III. Kryteria oceny ofert: 

 

Oferta będzie oceniana w następujący sposób:  

- 100% - cena wykonania usługi / wymagane podanie ceny brutto 

 

 

IV. Miejsce i termin złożenia oferty. 

Ofertę należy złożyć w sekretariacie  Urzędu Miejskiego, ul. Słowackiego 11, 

66–010 Nowogród Bobrzański osobiście, za pośrednictwem poczty, faksem (068 327 

66 63) lub za pośrednictwem Internetu pod adres m.karczewska@nowogrodbobrz.pl – 

do wyboru, do dnia 25.06.2016 r.  

V. Załączniki: 

 

1. Przedmiar Robót 

2. Plan sytuacyjny  

 

 

 

 

 

 

 

 


