
Chocz, dnia 14 września 2016 roku 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR IT.7013.15.2.2016 

 

Burmistrz Gminy Chocz zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty na  

„Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowości Chocz – etap III”. 

 

Przedmiot zamówienia: 
 

Przedmiotem zapytanie jest wykonanie dwóch odcinków kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 

w miejscowości Chocz położonych na terenie: 

1) drogi gminnej (ulica Słoneczna) należy wykonać m.in.: roboty pomiarowe, 

inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, roboty ziemne, ułożenie kanału z rur PVC 

łączonych na wcisk o średnicy zewnętrznej 200 mm o długości 48,0m, studnia rewizyjna 

z kręgów betonowych o śr. 1000 mm, próba szczelności kanału. 

2) drogi wojewódzkiej (ulica Kaliska) należy wykonać m.in.: roboty pomiarowe, 

inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, roboty rozbiórkowe nawierzchni asfaltowej, 

roboty ziemne, ułożenie kanału z rur PVC łączonych na wcisk o średnicy zewnętrznej 

200 mm o długości 18,0m, przewiert maszyną do wierceń poziomych o średnicy 

nominalnej 300 mm, próba szczelności kanałów, odtworzenie nawierzchni. 

 

Wykonawca przed złożeniem oferty powinien zapoznać się z istniejącymi warunkami  

w terenie. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej a także zdobył  

na swoją odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być 

konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia przyszłej umowy i wykonania zamówienia. 

 

Pełny zakres robót określają przedmiary robót (Zał. Nr 2.1 i 2.2). 

 

Miejsce wykonania robót: 
 

Droga gminna działka 512 (obręb Chocz) oraz droga wojewódzka działki 1 i 209  

(obręb Olesiec) w miejscowości Chocz. 

 

Czas realizacji: 
 

Do dnia 15 grudnia 2016 roku 

 

Warunki udziału w postępowaniu: 
 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące 

warunki: 

- posiadają wiedzę i umiejętności oraz sprzęt niezbędne do wykonania całego zakresu robót, 

  (jedna osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami w specjalności  

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie usługi. 

- udzielą 36 miesięcy gwarancji na wykonane roboty. 

 

W toku badania i oceny ofert Zamawiający zbada, czy oferty odpowiadają wymogom 

określonym w treści zapytania i przedmiarze robót, i nie podlegają odrzuceniu. 

Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału  

w postępowaniu  na podstawie złożonej oferty oraz dołączonych do niej dokumentów. 

 

 

 

 

GMINA CHOCZ 

63-313 CHOCZ, UL. RYNEK 17 

POW. PLESZEWSKI 



Termin związania ofertą: 
 

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert. 

 

Opis sposobu przygotowania oferty: 
 

Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 4 

wraz z kosztorysami uproszczonymi zgodnie z przedmiarami robót (zał. nr 2.1 i 2.2)   

do zapytania ofertowego.  

 

Nie dopuszcza się złożenia oferty częściowej 
 

Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej 

 

Nie przewiduje się udzielania zamówień uzupełniających 

 

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium. 

 

Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty: 
 

Jedynym kryterium jest cena.  

 

Osobą upoważnioną do kontaktów z wykonawcami jest Pan Roman Kaczmarek – inspektor 

ds. inwestycji i drogownictwa tel. 627415330 

 

Sposób składania ofert: 

Termin składania ofert upływa w dniu 21.09.2016 r. o godz. 10.00. Oferty złożone po tym 

terminie nie będą rozpatrywane. 

Ofertę należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: 

 

Gmina Chocz 

Rynek 17, 63-313 Chocz 

Sekretariat 

 
Ofertę należy złożyć w kopercie zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności  

jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta winna być 

zaadresowana na Zamawiającego pod adres podany na wstępie oraz posiadać oznaczenie: 

 

Oferta na:  

„Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowości Chocz – etap III” 

nie otwierać przed terminem:    21 września 2016 roku  godz. 10
00”

. 

 

 

 

 

 

Zał. Nr 1.1 – projekt budowlano wykonawczy – droga gminna  

Zał. Nr 1.2 – projekt budowlano wykonawczy – droga wojewódzka  

Zał. Nr 2.1 – Przedmiar robót – droga gminna 

Zał. Nr 2.2 – Przedmiar robót – droga wojewódzka 

Zał. Nr 3.1 – Specyfikacja techniczna - etap III cz.1 

Zał. Nr 3.2 – Specyfikacja techniczna - etap III cz.2 

Zał. Nr 4 – wzór oferty 

Zał. Nr 5 – projekt umowy 
(dokumenty w formie elektronicznej dostępne na stronie www.chocz.pl w zakładce aktualności) 

Z up. BURMISTRZA 

 

/-/ Magdalena Marciniak 
Sekretarz Gminy 


