Zapytanie ofertowe
w trybie rozeznania cenowego pisemnego na wykonanie zamówienia publicznego pn.:
„wykonaniu remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych jezdni dróg miejskich na
terenie miasta Grajewo w okresie od 26.11.2012r. do 31.12.2012r.”
I. Nazwa i adres Zamawiającego: Miasto Grajewo reprezentowane przez Burmistrza
19-200 Grajewo, ul. Strażacka 6A,
II. Opis przedmiotu zamówienia :
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych
jezdni dróg miejskich masą mineralno - asfaltową stosowaną na gorąco z recyklera.
Zakres robót obejmuje:
- przygotowanie robót i terenu polegające na dokonaniu regularnych odcięć uszkodzonej
nawierzchni bitumicznej,
- usunięcie odciętych kawałków nawierzchni i oczyszczenie dziur w jezdni z zanieczyszczeń,
wody i lodu,
- wyrównanie nierówności i dziur w nawierzchni masą mineralno - asfaltową na gorąco z
recyklera wraz z właściwym zagęszczeniem i nadaniem odpowiedniego profilu oraz
zabezpieczenie styków ułożonej masy z krawędziami odcięcia emulsją asfaltową.
- uprzątnięcie terenu po robotach i wywóz we wskazane miejsce gruzu i zanieczyszczeń
powstałych w wyniku prowadzonych robót,
- zabezpieczenie wyrw w jezdniach przed najechaniem poprzez ustawienie barier lub
sygnalizatorów informujących o niebezpieczeństwie uszkodzenia samochodu.
Wykonawca zobowiązany jest do właściwego oznakowania drogi i ustawienia
zabezpieczeń w trakcie prowadzonych robót.
Zastosowane materiały powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonych w art. 10 ustawy
prawo budowlane, rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy oraz wymaganiom n/n
specyfikacji.
III. Opis warunków w postępowaniu:
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1/ posiadają wiedzę i doświadczenie,
2/ dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia
3/ znajdują się sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia
4/ zobowiążą się do udzielenia gwarancji na wykonane prace, na okres co najmniej 12
miesięcy, licząc od daty końcowego odbioru robót.
IV. Wymagania zamawiającego dotyczące złożenia oferty: ofertę należy złożyć w terminie do
dnia 16.11. 2012 r. do godz. 1200, , w jednej z następujących form:
- pisemnie w sekretariacie Urzędu Miasta, pok. 21, Grajewo, ul. Strażacka 6A,
- faxem na nr 86- 2730801 lub 86- 2730803,
- e-mail na adres: sekretariat@um.grajewo.pl

V. Kryteria oceny ofert.
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium - cena ofertowa - 100%
Cenę oferty należy określić dla poszczególnych części zamówienia w rozbiciu na wykonanie
łat o grubości 5, 6, 7, 8 cm.
VI. Informacja o formie i terminie płatności za realizację zamówienia: przelewem w ciągu 14
dni od daty dostarczenia faktury wraz z protokołem odbioru robót.
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