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Rybczewice, 19.11.2018r.  

Znak sprawy: IZP.271.38.2018 

Zapytanie ofertowe 

 

Gmina Rybczewice zaprasza do składania ofert  na : 

Założenie pełnej ewidencji dróg gminnych, opracowanie książek dróg gminnych oraz 

wykonanie rocznych i pięcioletnich przeglądów technicznych dróg i obiektów mostowych na 

terenie gminy Rybczewice.  

Postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004. Prawo zamówień 

publicznych – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro (art. 4 

pkt. 8 ustawy). 

1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

Gmina Rybczewice z siedzibą w Rybczewicach Drugich  

Rybczewice Drugie 119, 21-065 Rybczewice 

NIP Gminy Rybczewice: 712-292-64-46, REGON: 431020003 

nr telefonu (81) 58 44 461, nr faksu (81) 81 58 44 474 

Godziny urzędowania Urzędu Gminy Rybczewice:  

poniedziałek: godz. 9.00 – 17.00., wtorek - piątek godz. 8.00 – 16.00 

Adres poczty elektronicznej: urzad@rybczewice.pl 

Strona internetowa Zamawiającego: www.rybczewice.pl 

2. OZNACZENIE POSTĘPOWANIA 

Postępowanie oznaczone jest znakiem: IZP.271.38.2018 Wykonawcy powinni we wszelkich 

kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie. 

3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ewidencji dróg gminnych na terenie gminy 

Rybczewice. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005r.  Dz. U. 

z 2005r. poz. 67.582 z dnia 25.04.2005r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg 

publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru nadanych drogom, 

wykonanie rocznych i pięcioletnich przeglądów dróg gminnych zgodnie z Ustawą Prawo 

budowlane Dz.U.2018 poz. 1202 t.j. z dnia 22.06.2018r. 

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności wykonanie ewidencji gminnych dróg 

publicznych obejmującej 60 dróg o długości ok. 80 km  obejmującej : 

- opracowanie książki drogi ( numer Urzędu Marszałkowskiego, numer ewidencyjny odcinka 

drogi, kategoria, przebieg drogi, lokalizacja i długość odcinka drogi ), 

- parametry techniczne odcinka drogi ( klasa techniczna, szerokość jezdni, szerokość korony 

drogi, rodzaj nawierzchni, szerokość  pobocza, chodnik, odwodnienie, skrzyżowanie, obiekty 

mostowe, zatoki postojowe, 
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- wyposażenie techniczne drogi ( oznakowanie pionowe, oświetlenie, bariery, progi zwalniające),  

- charakterystykę skrzyżowań , 

- zagospodarowanie odcinka drogi ( nazwa odcinka drogi, lokalizacja, obiekty przydrożne typu 

hydranty, stacje trafo) 

- przekrój drogi, 

- schematy orientacyjne  dróg w postaci map na których przedstawiono przebieg danych dróg, 

- wykaz dróg gminnych, 

- wykaz obiektów mostowych i przepustów na drogach gminnych, 

- komplet 3 map poglądowych z przebiegiem dróg gminnych w tym 1 egz. laminowany, 

- zbiorczy wykaz obiektów mostowych, 

- opracowanie książek obiektów mostowych  ( osiem obiektów mostowych ) 

- dostarczenie programu do prowadzenia ewidencji dróg gminnych z licencją bezterminową 

- wykonanie przeglądu rocznego i pięcioletniego dróg publicznych gminnych  ( 60 dróg ), 

- wykonanie przeglądu  rocznego i pięcioletniego obiektów mostowych ( 8 obiektów) 

 

4. Kod CPV 

72319000-4  - Usługi dostarczania danych  

71335000-5 - Badania inżynieryjne 
 

5. TERMIN REALIZACJI 

5.1 Ofertę należy dostarczyć do 27.11. 2018r. do godziny 11.00. 

5.2 Termin wykonania zamówienia do 31.01.2019r. 

6. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia (koszt 

oferty , transportu, podatek od towarów i usług, rabaty, upusty i inne własne koszty) i zostać 

podana w polskich złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Podana przez 

wykonawcę cena stanowi wynagrodzenie ryczałtowe, nie podlegające zmianie. 

Cenę oferty należy umieścić na formularzu ofertowym wg załączonego druku (wg załącznika 

nr 1 do zapytania). 

7. KRYTERIA OCENY OFERT 

Przy wyborze ofert, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 

cena - 100%. 

8. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 

8.1  Ofertę należy złożyć  listownie w formie papierowej   w terminie do dnia 27.11.2018 r., 

do godz. 11.00  na adres : 

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-dostarczania-danych-8469
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/badania-inzynieryjne-8162
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Gmina  Rybczewice,  

Rybczewice Drugie 119, 21-065 Rybczewice  

Oferta wysłana poczta musi dotrzeć najpóźniej 27.11.2018 do godz. 11.00 w przeciwnym 

wypadku będzie uważana za złożona po terminie ( liczy sie data wpływu do urzędu a nie 

nadania w placówce pocztowej). 

Oferty złożone po podanym terminie nie będą rozpatrywane. 

8.2  Zamawiający zawiadomi drogą pocztową o wyborze najkorzystniejszej oferty 

wszystkich Wykonawców, którzy złożą oferty w odpowiedzi na niniejsze zapytanie. 

 

9. OSOBA DO KONTAKTÓW 

Tomasz Machul – Tel. 660730189. Email: t.machul@rybczewice.pl 

Marcin Kucharski - tel (81) 58 44 467, email: m.kucharski@rybczewice.pl  

 

10. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA 

Formularz ofertowy – załącznik nr 1, 

Wykaz dróg – załącznik nr 2 

Wykaz obiektów mostowych – załącznik nr 3 


