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GKZ.7011.44.2018.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. Słonecznej 

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. Słonecznej 

w Nowogrodzie Bobrzańskim. Zakres robót obejmuje budowę chodnika z obu stron drogi 

z wyłączeniem istniejących zjazdów zgodnie z załażonym projektem zagospodarowania 

w skali 1:500  

Roboty należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną. 

1. STAN ISTNIEJĄCY 

Ciąg pieszy objęty remontem stanowi ciąg pieszy usytuowany wzdłuż 

ul. Słonecznej w Nowogrodzie Bobrzańskim – prawą i lewą stronę drogi. Chodnik ten 

położony jest między skrzyżowaniem z ul. Zieloną i ul.  Krótką. Obecnie wykonane są 

jedynie zjazdy, które w ramach inwestycji nie zostaną przebudowane. Zjazdy zostały 

wykonane zgodnie z projektem zagospodarowania dołączonym do niniejszego 

zapytania.  

 

2. STAN PROJEKTOWANY 

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

zagospodarowania. Istniejąca nawierzchnia podlega wymianie, zakłada się wykonanie 

chodnika o szerokości 1,5 m ze spadkiem 1,5% w kierunku ulicy ograniczonego 

krawężnikiem 15x30 cm, natomiast z drugiej strony ograniczonego obrzeżem 8x30 cm.  

Nawierzchnia z kostki betonowej szarej gr. 6cm. 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. 

  

3. ZAKRES ROBÓT OBEJMUJE 

− roboty pomiarowe,  



− roboty rozbiórkowe istniejących chodników z płytek betonowych,  

− roboty ziemne,  

− wykonanie koryta pod chodnik,  

− wykonanie wykopów pod obrzeża i krawężniki 

− osadzenie nowych obrzeży na podbudowie z chudego betonu 

− wykonanie podbudowy, 

− roboty nawierzchniowe,  

− wypełnienie szczelin przy krawężniku  

− plantowanie poboczy przy chodniku, 

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 22.06.2016 r.  

V. Załączniki: 

 

1. Projekt zagospodarowania 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


