Gmina Jeżowe
37-430 Jeżowe 136 A

Gmina Jeżowe, 37-430 Jeżowe 136A,

NIP 602 -00-17 -490

tel. 015 8794304, fax. 015 8794342,

E-mail: jezowe@pro.onet.pl, www.jezowe.pl

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Na wykonanie zamówienia o wartości netto nieprzekraczającej kwoty 14.000 euro.
Jeżowe, 2012.05.15
tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Jeżowe
strona zamawiającego: www.jezowe.pl
bip zamawiającego: www.jezowe.bip.podkarpackie.pl

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
na wykonanie zamówienia pn.:

Odbudowa drogi gminnej Nr 102310R i 102311R Jeżowe Podgórze
etap 3b od km 1+075,00 do km 1+292,00
1) Zamawiający:
Gmina Jeżowe – reprezentowana przez Wójta Gminy Jeżowe - inż. Gabriel Lesiczka
Województwo:
Powiat:
Podkarpackie
niżański
Gmina:
Kod
pocztowy:
Jeżowe
37-430
Miejscowość:
Adres siedziby:
Jeżowe
Jeżowe 136 A
Nr domu:
Nr lokalu:
136 A
REGON:
NIP:
830409413
602-00-17-490
Nr telefonu:
Nr faksu:
(015) 879-43-43, 87 94304
(015) 879-43-42
Adres poczty elektronicznej
jezowe@poczta.fm , jezowe@pro.onet.pl
Godziny urzędowania : 8.00 - 15.30

2) Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest:
Odbudowa drogi gminnej Nr 102310R i 102311R Jeżowe Podgórze etap 3b od km 1+075,00
do km 1+292,00
a w szczególności:
- mechaniczne usunięcie warstwy urodzajnej w pasie obejmującym roboty drogowe na odcinku 217 mb,
- rozplantowanie urobku w istniejącym pasie drogowym,
- wykonanie mechaniczne koryta pod warstwy konstrukcyjne podbudowy,
1

- ręczne uformowanie poboczy i korony drogi ( ziemia z koryta ),
- wykonanie warstwy odsączającej z piasku,
- wykonanie dolnej warstwy podbudowy z tłucznia kamiennego,
- wykonanie górnej warstwy podbudowy z tłucznia kamiennego,
- wykonanie nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej grysowej, warstwa gr. 5 cm po zagęszczeniu,

W załączeniu przesyłamy przedmiary robót.

Dokumentacja budowlana wraz z przedmiarem robót

i załącznikami znajduje się na stronie Zamawiającego: www.jezowe.bip.podkarpackie.pl
3) Czas trwania zamówienia:
TERMIN WYKONANIA : do 27.07.2012 r.

4) Warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy spełnią następujące warunki:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają
obowiązek poosiadania takich uprawnień;
2) posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia;
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
5) Termin składania i otwarcia ofert:
Oferty w formie pisemnej wraz z opracowanym kosztorysem ofertowym należy składać do dnia

23.05.2012 r. godzina 10:00
miejsce: Urząd Gminy Jeżowe, 37-430 Jeżowe 136 A pok. Nr 11 Sekretariat.

Jeżowe, 2012-05-15

...........................................
6. Załączniki:
1) formularz oferty;
2) oświadczenie,
3) przedmiar robót.
4) wzór umowy
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