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ZAPYTANIE OFERTOWE 

Łączna wartość zamówienia dotycząca realizacji niniejszego zadania, została oszacowana na
kwotę poniżej 30 tysięcy euro (w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.,  -  Prawo
zamówień publicznych – tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) i na mocy art. 4 pkt. 8.
Zamówienie nie podlega przepisom tej ustawy.

1. Zamawiający:

Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Białobrzegach 
26-800 Białobrzegi, ul. Kościelna 109

2. Opis przedmiotu zamówienia: 
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: budowa parkingu przy ulicy Żeromskiego w
Białobrzegach.
Zakres prac:

 Rozbiórka obrzeży betonowych – 120 m;
 Rozbiórka krawężników betonowych 15x30 – 40 m;
 Rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej (chodnik, opaska) – 80 m2;
 Roboty ziemne, wykonanie koryta pod parking i chodnik – 72 m3;
 Ustawienie krawężnika 15x30 na ławie betonowej – 69 m;
 Ustawienie obrzeży betonowych z odzysku – 40 m;
 Warstwa odsączająca gr. 10 cm – 195 m2;
 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr. 10 cm – 60 m2;
 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr. 15 cm – 135 m2;
 Wykonanie  chodnika  z  kostki  brukowej  betonowej  gr.  6  cm.  na  podsypce

cementowo-piaskowej – 60 m2;

 Wykonanie  nawierzchni  z  kostki  brukowej  betonowej  gr.  8  cm   podsypce

cementowo-piaskowej – 135 m2;

Załącznik nr 1 –  kosztorys ofertowy. 
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     Termin realizacji zamówienia: 01 września  2018 r.

3. Opis przygotowania oferty:

-  Oferta  powinna być opatrzona pieczątką  firmową,  posiadać datę  sporządzenia,  zawierać

adres  lub  siedzibę  oferenta,  numer  telefony,  numer  NIP,  podpisana  czytelnie  przez  osobę

upoważnioną do podejmowania zobowiązań w imieniu oferenta.

-  Oferta złożona po terminie składania ofert do Zamawiającego zostanie odrzucona.  Jeżeli

oferta będzie złożona za pomocą poczty na kopercie należy umieścić napis: 

„Budowa parkingu przy ulicy Żeromskiego w Białobrzegach”

Zamawiający  dopuszcza  złożenie  ofert  za  pomocą  tel/faksu  –  48 613  23  38  lub  poczty
elektronicznej- pzdpbialobrzegi@post.pl 

Wykonawca  przedstawi  w  ofercie  cenę  całkowitą  brutto  obejmującą  całość  przedmiotu

zamówienia,  podając  ją  w  zapisie  liczbowym  i  słownie.  Cena  ofertowa  musi  zawierać

wszystkie koszty związane z realizacją zadania, w tym podatek VAT w ustawowej wysokości,

a także inne koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia. Cena oferty ma być wyrażona w

PLN  zgodnie  z  polskim  systemem  płatniczym,  z  dokładnością  do  drugiego  miejsca  po

przecinku.

5 . Termin składania ofert

 Oferty  należy  składać  do  15.06.2018  r. do  godziny  15.00  w  siedzibie  Zamawiającego

Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Białobrzegach ul. Kościelna 109, 26-800 Białobrzegi,

sekretariat. 

6. Kryteria wyboru oferty najkorzystniej

Cena- 100%

Dyrektor
Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych 

     w Białobrzegach 
                                                                                              Włodzimierz Stachera
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                                                                                                     załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

                                                                                                    znak sprawy: PZDP.III.2600.6.2018/ZO

Kosztorys ofertowy
Budowa parkingu przy ulicy Żeromskiego w Białobrzegach

L.p. Opis J.m.
Ilość
jedn.

Cena
jedn.

Wartość

1 Rozbiórka obrzeży betonowych m 120,00   
2 Rozbiórka krawężników betonowych 15x30 m 40,00   
3 Rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej 

(chodnik i opaska) m² 80,00   
4 Roboty ziemne, wykonanie koryta  pod 

parking i chodnik m³ 72,00   
5 Ustawienie krawężnika 15x30cm na ławie 

betonowej m 69,00   
6 Ustawienie obrzeży betonowych z odzysku m 40,00   
7 Warstwa odsączająca grubości 10 cm m² 195,00   
8 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 

grubości 10 cm m² 60,00   
9 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 

grubości 15 cm m² 135,00   
10 Wykonanie chodnika z kostki brukowej 

betonowej grubości 6 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej m² 60,00   

11 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej 
betonowej grubości 8 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej m² 135,00   

 Razem netto     
 Podatek VAT     
 Razem z podatkiem VAT     
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